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Gyermekek a gyermekekért
Jótékonysági koncert a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak javára
A pesthidegkúti Gyermekek Háza jótékonysági koncertet szervezett a
vörösiszap által elöntött területeken élô gyermekek megsegítésére.
Október 29-én a Klebelsberg Kultúrkúriába sokan eljöttek, hogy az
iskola jelenlegi és volt diákjainak, tanári karának jótékonysági estjén részt vegyenek.
Fellépett többek között Gryllus Ábris, aki még a legelsô Gyermekek
Házás osztályba járt, vagy Bernáth Bori, aki a Parafónia Zenekar tagja,
és színvonalas mûsorszámokkal szerepeltek a jelenlegi tanulók is.
Medgyesi Zsolt, aki szintén az iskola volt diákja, és aki az idei országos

zeneiskolai zongoraverseny gyôztese, virtuóz zongorajátékával nagy
sikert aratott. Lányi Marietta, a Gyermekek Háza programvezetôje elmondta, hogy az összefogás eredményeként 489 000 forint gyûlt
össze, amelyet a Kultúrkúria közvetítésével teljes egészében eljuttatnak a devecseri és a kolontári önkormányzatnak, azt kérve, hogy az
összegbôl a helyi óvodákat, iskolákat támogassák.
A kerületi önkormányzat október 7-i ülésén egymillió forintot ajánlott fel a veszprém megyei ökológiai katasztrófa áldozatainak megsegítésére.

Új vezetô az Egészségügyi Szolgálat élén
Augusztus elején nevezte ki az önkormányzat
a Kapás utcai rendelôintézet fôigazgató fôorvosává dr. Polák Lászlót, aki szerint csakis csapatmunkával lehet sikereket elérni. A korábban
baleseti sebészként praktizáló, majd a versenyszférában vezetôi feladatokat ellátó szakember úgy véli, hogy a Kapás utcai intézmény
a fôváros egyik legjobb rendelôintézete.
Az új fôigazgatóval készült beszélgetésbôl
kiderül, hogy a közeljövôben több szolgáltatással bôvül az Egészségügyi Szolgálat kínálata. A napokban indul be a Parkinson-kóros
betegek gyógytornája, és hamarosan a menopauza-rendelések is megkezdôdnek.
(Részletek a 4. oldalon)
1956: ELISMERÉS A BÁTORSÁGÉRT. Posztumusz 1956-os Emlékérmet adományozott a
II. kerületi Önkormányzat Tóth Pálné született
Fein Ilonának, kerületünk egykori lakójának.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc során példamutató helytállásért járó elismerést
lánya, Szentner Ilona vette át a Polgármesteri
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Hivatalban november 5-én.

TEHETSÉGEKRE TALÁLNI. Záró konferenciájához érkezett a II. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ tehetséggondozó programja.
Az óvónôket, tanárokat és oktatási szakembereket láttak vendégül az ország minden részébôl, de meghívást kaptak azoknak a gyerekeknek a szülei is, akik a projekt részvevôiként a
7. OLDAL
fôszereplôk voltak.

HARMINCÖT ÉV A VÍZIVÁROSBAN. Október 22-én a Varsányi Irén és az Erôd utca keresztezôdésében a Frizurás portálja elôtt megterített asztalkák és vidáman fogyasztó, beszélgetô emberek kis ünnepség részesei voltak. Harmincöt évvel ezelôtt nyitotta meg fodrászszalonját az NDK-ból hazánkba települt
Rosemarie Riedel.
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1956: elismerés a bátorságért
Posztumusz 1956-os Emlékérmet
adományozott a II. kerületi
Önkormányzat Tóth Pálné született Fein
Ilonának, kerületünk egykori lakójának.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
során példamutató helytállásért járó
elismerést Szalai Tibor jegyzô adta át a
kitüntetett lányának, Szentner Ilonának a
Polgármesteri Hivatalban november 5-én.

— Az utókor, a mi nemzedékünk kötelessége, hogy kifejezésre juttassuk elismerésünket a bátorságért és minden szenvedésért,
amit késôbb el kellett viselniük a forradalomban szerepet vállaló honªtársainknak —
mondta Szalai Tibor az 56-os kitüntetés átadásakor.
Tóth Pálné — aki korábban a Magyar Köztársaság két emlékérmét is átvehette —
1950-ben költözött a Margit körútra. Mint lá-

rancsnokával, a közelben lakó Szabó bácsival
is összeismertette a sors. Teherautójával sokszor megfordult a lakhelyéhez közeli utcákban is, így a Keleti Károly utcában, hogy a vidékrôl felhozott élelmiszert maga ossza szét
az arra rászorulóknak. Elsôbbséget élveztek
a gyermekes családok és az idôsek.
A forradalom leverését követôen a hatalom
közel kilenc hónapra internálta, jogosítványát bevonták, majd folyamatos megªgyelés

Tóth Pálné fiatalasszonyként a Mechwart ligeti,
akkor még pártház lépcsôjén

Pintér Sándor belügyminiszter 1999 októberében
tüntette ki Tóth Pálnét

Tóth Pálné lánya, Szentner Ilona vette át a kerületi
posztumusz elismerést

Az 54 évvel ezelôtt történt események legfelemelôbb része, hogy sodrása magával ragadta
az egész országot, a néhány hétig tartó forradalmi idôszak valódi egységgé kovácsolta a magyarságot. A maga módján, a saját eszközeivel
és lehetôségeivel küzdött mindenki a zsarnokság ellen. A most kitüntetett Tóth Pálné egyszerû munkásemberként állt a forradalom
mellé, és élelmiszert szállított a rászorulóknak, késôbb sebesülteket vitt kórházba. A
megtorlás azonban ôt sem kímélte: elôbb börtön, majd kirekesztés volt az osztályrésze.

nya, Szentner Ilona lapunknak a kitüntetés átvételekor elmondta, édesanyja a zuglói édesipari gyár sofôrjeként csatlakozott a forradalomhoz. A vállalat teherautóján sebesülteket
szállított a kórházakba, így az Uzsoki utcai intézetbe és a János kórházba egyaránt. Szolgálatkészsége nem tett különbséget aközött,
hogy a teherautóra feltett, súlyos sérültek a
barikádok mely oldalán harcoltak.
A fegyveres harcok alatt gyakran a frontvonalban mentett életeket az akkor 27 éves
ªatalasszony, így a Széna tériek egykori pa-

alatt állt. A számára nehéz idôszakban sem
árulta el azonban segítôit, köztük például Rozsály Zoltán mérnököt, késôbbi plébánost
sem.
Szentner Ilona a régi emlékek felidézése
közben hangsúlyozta: édesanyja kivételes elszántsággal és lélekjelenléttel rendelkezett,
ami a legveszélyesebb helyzetekben támogatta, segítôkészségérôl pedig egészen a 2005ben, 76 éves korában bekövetkezett haláláig
sokan meggyôzôdhettek.

A NEMZETI GYÁSZNAPON, a forradalom és szabadságharc leverésének 54. évfordulóján, november 4-én az önkormányzat nevében Schanda Tamás, a Közoktatási, Közmûvelôdési, Sport- és Informatikai Bizottság elnöke koszorút helyezett el a Mansfeld Péter-emlékmûnél az ’56-os mártírról elnevezett parkban.
Mansfeld Péter egykori iskolája, a Medve utcai Csik Ferenc iskola falán található márványtáblánál az önkormányzat szintén elhelyezte az emlékezés virágait.

szeg
EMLÉKEZÉS A FIATAL KERÜLETI
HÔSRE. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc alatt hôsi halált halt
Méhes Attila elôtt tisztelegve tartottak koszorúzást a Hûvösvölgyi úti
volt Katonai Akadémia fôbejáratánál
civil szervezetek képviselôi és helyi civilek november 7-én.
A laktanya falai mögött 54 évvel
ezelôtt orosz katonák kivégezték az
akkor 21 éves, sorkatonai szolgálatát
töltô és árulással tôrbe csalt ªatalembert.
Az operaénekesnek készülô II. kerületi ifjú hôs a harcok alatt a frontvonalból szállított sebesülteket kórházba. Az 1993-ban elhelyezett emléktáblát tavaly avatták újra Szinte Gábor, Méhes Attila testvérének férje és
Tóth Zoltán, a Tartalékos Katonák Országos Egyesületének elnöke kezdeményezésére.

4. OLDAL

EGÉSZSÉG—ÜGY

BUDAI POLGÁR

A valódi sikerek mögött mindig csapatmunka áll
Beszélgetés dr. Polák Lászlóval, a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat új vezetôjével
A II. kerületi Egészségügyi Szolgálat
augusztusban kinevezett új fôigazgató
fôorvosa, dr. Polák László úgy véli, az
önkormányzat által most rábízott
intézmény irányítása sokszereplôs
feladat, ami közép- és hosszú távú
tervekkel kiegészítve lehet csak sikeres,
és szolgálhatja a kerületi lakosság
érdekeit. Az 51 éves erdélyi származású
szakember korábban baleseti sebészként
dolgozott, késôbb a versenyszférában
vállalt vezetôi feladatokat. Nôs, három
gyermeket nevelnek feleségével.

— Számomra már a vezetôi pályázat elkészítésekor egyértelmûvé vált, hogy a Kapás utcai intézmény a fôváros egyik legkiválóbb szakrendelôje, amelyet a betegek bizalommal keresnek fel,
mert tudják, gyógyulásukat jó szakemberek segítik. Mi sem jelzi jobban az intézet sikerét,
mint hogy sok kerületen kívüli beteg is felkeresi rendeléseinket. A szakmai színvonal nagyon
jó, bizonyos részlegek felszereltsége jó, máshol
persze van javítanivaló. A kinevezésem óta eltelt idôszakban osztályértekezleteken igyekeztem minden munkatárssal megismerkedni, és
kértem ôket, hogy fogalmazzák meg elképzeléseiket, gondolataikat, hogy az intézmény mûködését még jobbá tehessük.
Az új vezetôvel szemben milyen elvárásokat fogalmazott meg a fenntartó?
Az önkormányzat legfontosabb és természetes igénye, hogy szakmailag jól és gazdaságilag
kiegyensúlyozottan mûködjön az intézmény.
Magától értetôdô módon nekem mint vezetônek ugyanez a célom, és több évtizedes munkatapasztalatom alapján tisztában vagyok vele,
hogy a jó intézményvezetéshez csapatmunka
kell. A gazdasági, az orvos- és ápolási igazgató,
a ªnanszírozási és kontrolling koordinátor, az
osztályvezetôk munkája egyaránt fontos ugyanúgy, mint minden kollégáé, akik a betegekkel
nap mint nap találkoznak. Arra törekszem,
hogy munkatársaimmal párbeszéden alapuló
kapcsolatot alakítsak ki, elképzeléseiket ªgyelembe veszem döntéseim kialakításakor.
Milyen tervekkel lát neki a következô idôszaknak?
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy intézmény vezetôje ne csak a közeljövôre koncentráljon, hanem alapos helyismerettel a birtokában
közép- és hosszú távú elképzelésekkel is rendelkezzen. A legfontosabb feladataink egyike
természetesen a rendelôintézet napi mûködtetésének biztosítása. Emellett azonban vezetô
munkatársaimmal megkezdjük a távlati koncepciók kidolgozását. Minden szakterületet felülvizsgálunk, hogy lássuk, hol van szükség átalakításra, fejlesztésekre. Ez lehet az alapja a Kapás utcai intézmény folyamatos és kiegyensúlyozott fejlôdésének. Minden lehetôséget körbejárunk, hogy javítani tudjuk az intézményben a színvonalas betegellátást, amelyet azon-

ban csak megbízhatóan ªnanszírozott mûködéssel lehet biztosítani. Megpróbálunk lépéseket tenni annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási ªnanszírozásból befolyó bevételeinket növeljük. A mozgástér persze szûk, mert az
Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) minden
egészségügyi intézménynek teljesítményvolumen-korlátot szab. Ez azt jelenti, hogy hiába látunk el több beteget, azért az intézmény egy bizonyos betegszám ellátása fölött nem kap több
pénzt. A központi forrásból származó bevételek
azonban nem elégségesek egy olyan szakrendelô mûködtetéséhez, mint a miénk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk más egészségügyi
intézményekkel szemben, hogy az Önkormányzat pótolja az intézet mûködéséhez szükséges
forrásokat.
A II. kerületi önkormányzat vezetése számára mindig is fontos volt, hogy lakóinak
színvonalas egészségügyi ellátást biztosítson.
A rendelôintézetet a II. kerület még 1993ban vette át a fôvárostól, ami évrôl évre jelentôs ráfordítást kíván az önkormányzattól. Ennek eredményeként intézetünk gazdaságilag
stabil, nincs lejárt tartozásunk, és az utóbbi idôszakban számos, komoly egészségügyi beruházás valósult meg. Az önkormányzattal rendszeres kapcsolatban állunk, folyamatos a konzultáció az ellátási és a pénzügyi helyzetrôl. Az önkormányzati forrásokból intézményünk biztosítja a II. kerületi háziorvosi ellátás gazdasági
hátterét is.
Az ellátás minôségének javításához milyen
egyéb forrásokat lehet még bevonni?
Munkatársaimmal átnézzük azokat az ellátási
formákat, amelyeket az intézmény a mûködési
engedélyek alapján biztosítani tud, így nem
kell a pácienseknek más kerületbe, intézménybe menniük, a Kapás utcai rendelônek pedig
többletbevételt eredményeznek. Mostani feladatellátási rendszerünkben (területi ellátási

kötelezettség) például belgyógyászati rendelést
tarthatunk, de — annak ellenére, hogy szakembereink és a szükséges egészségügyi berendezések is rendelkezésre állnak — például bizonyos
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére más intézményekbe kellene irányítanunk a pácienseket, mert, mint kiderült, ezekre nincs mûködési engedélyünk, így erre forrást sem biztosít az
OEP. Mivel ezeket a vizsgálatokat már hosszú
ideje végzi intézményünk, megtettük a szükséges lépéseket, hogy ezekre az ellátásokra is érvényes mûködési engedéllyel rendelkezzünk és
az ennek megfelelô OEP-térítést megkaphassuk.
Tehát nem a sokszor „racionalizálásnak”
nevezett leépítés a cél, hanem a bôvülés?
Jelenleg 28 szakrendelést mûködtetünk, és
semmiképp sem tervezem szûkíteni az ellátást.
Meggyôzôdésem, hogy a kerületi lakosok érdeke is ezt kívánja, Következô fontos feladatomnak tartom, hogy az OEP-pel és az ÁNTSZ-szel
egyeztetve újabb szakellátásokat honosítsunk
meg.
Milyen jellegû fejlesztésekre gondolnak?
Példaértékû és elôremutató önkormányzati
beruházás volt a nyáron a Henger utcában átadott mozgásszervi rehabilitációs központ. Kerületünkre — mint sok más fôvárosi városrészre — jellemzô, hogy egyre nagyobb az itt élô idôsebb korúak aránya, ezért fontos feladatunk,
hogy az ôket leginkább érintô betegségeket
helyben tudjuk kezelni. Újdonságként számolhatok be arról, hogy már novemberben elindul
a menopausa szakrendelésünk. De úgy látom,
hogy középtávon megvalósítható az egynapos sebészeti ellátás kialakítása is. Kisebb baleseti sebészeti, bôrgyógyászati sebészeti, ortopédiai
vagy kézsebészeti beavatkozásokat már most is
el tudunk végezni. Hasonló fejlesztéseket megvalósíthatnánk például a szemészet területén
is. Az új eljárások mûködési rendszerünk részévé válását akkor tudjuk sikeresen elérni, ha
azokra az OEP ªnanszírozást is biztosítani fog.
Mekkora változást jelent önnek, hogy több
mint tizenhárom, a versenyszférában eltöltött
év után közintézményben vállalt feladatot?
Úgy érzem, hogy 19 év baleseti sebészeti tevékenység és tizenhárom és fél év versenyszférában eltöltött idô alatt kellô tapasztalatot szereztem ezen komplex feladat ellátásához. Mielôtt a
versenyszférában elhelyezkedtem, baleseti sebészként dolgoztam a tatabányai megyei kórházban. Vezetôi tapasztalatokat az orvosi mûszeriparban szereztem. A versenyszférában eltöltött évek alatt is rendszeresen baleseti sebészeti ügyeletet láttam el, így kapcsolatom a betegekkel, az egészségüggyel ezek alatt az évek
alatt is megmaradt. Vezetôként munkámat a következô értékekre alapozom: tisztesség, jogszerûség, empátia, tiszta, átlátható szabályozás és
végül ennek megfelelô számonkérés. Számomra mindig a páciens érdeke lesz az elsô, de ezt
rögtön követi az egészségügyi dolgozóké.
Szabó G.
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Parkinson-torna
a Henger utcában
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5. OLDAL

Segíthetünk?

A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ to- mûködik, és ha a szülô munkája, egészségi álvábbra is várja az érdeklôdôket és a segítségre lapota indokolttá teszi, házi gyermekfelügyeleNovembertôl speciális gyógytorna indul a kerület Par- szorulókat. A családsegítô szolgáltatással az tet biztosítanak.
kinson-kórban szenvedô betegei részére a nemrég át- önkormányzat a szociális és mentálhigiénés
adott Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs Köz- problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetpontban. Katinszki Ildikó gyógytornász vezetésével be került személyeket támogatja, és segíti a
Családsegítô és Gyermekjóléti Központ
csoportos gyógytornán vehetnek részt a parkinsonos családok életvezetési képességének megôrzé(1027. Horvát u. 2–12.)
páciensek. A központi idegrendszer degeneratív elvál- sét, a nehéz helyzethez vezetô okok megelôzén Tel./fax: 225-7956, 225-7957, 225-3864,
tozásaival járó lassan kialakuló betegség elsôsorban a sét, valamint a krízishelyzet megszüntetését.
225-3865, e-mail: bp02css@freemail.hu Ügye60–80 éves korosztályt érinti.
— A Családsegítô Szolgálat munkatársai
let: hétfô, csütörtök: 14–18, kedd, szerda: 10–
Katinszki Ildikó a Semmelweiss Egyetem Neurológi- adósságkezelési, elhelyezkedési esélyjavítási
18, péntek: 10–14.
ai Klinikáján tanulmányozta a speciális torna elemeit:
tanácsadással, családi kapcsolati konzultáción Családsegítô Szolgálat pesthidegkúti ügye— Az orvosi kezelés mellett nagyon fontos, hogy a val várják klienseinket, de segítséget nyújlet: minden pénteken 10–13 óráig (Máriaremegyógytorna segítségével felfedezzék a mozgás örö- tunk a családon belüli erôszak áldozatainak,
tei út 37., okmányiroda).
mét, rájöjjenek, hogy a torna után könnyebben mozog- vagy az idôseknek, a betegségbôl adódó anyan Telefonos ügyeleti szolgálat naponta 20-8
nak, és felszabadultabbak testileg és lelkileg is. A cso- gi, családi és mentális problémákkal küzdôkvalamint vasár- és ünnepnapokon 0-24 óra köportos tornán való részvétellel kis közösség is kialakul- nek is — mondta el lapunknak Horváth Ágnes, a
zött: 06 70 455-1776,
hat, ezzel a betegek elszigetelôdése is csökkenhet, központ vezetôje. Álláskeresési teaházat tartan Kapcsolattartási Ügyelet minden pénteken
érezhetik, hogy nincsenek egyedül, és lehetôségük van nak szerdánként 10 és 13 óra között, de a fogya14–18 óra között.
a betegséggel kapcsolatos tapasztalataikat egymás kö- tékkal élôket is ellátják információkkal és
n Gyermekjóléti Központ pesthidegkúti ügyezött is megosztani — tette hozzá Katinszki Ildikó.
rendszeres a jogi és pszichológiai tanácsadás.
let: minden kedden 9–12 óráig (1028 MáriareA csoportos Parkinson-torna kezelést az OEP finan— Gyermekjóléti Központunk a kerületben
metei út 37., okmányiroda).
szírozza. A betegek évente 1–2 alkalommal 20–20 cso- élô gyermekek szociális helyzetét kíséri ªgyeportos Parkinson-torna kezelést vehetnek igénybe. A lemmel, és segítô szolgáltatásokkal támogatja
vezetô gyógytornász arról tájékoztatott, hogy a 45 per- a gyermeki jogok érvényesülését, a gyermekek
ces foglalkozáson hét-nyolc, nagyjából azonos állapot- egészséges testi-lelki fejlôdését — említette
TECHNIKAI SZÜNET. A családsegítô közban lévô beteg tornázik majd együtt. A mozgásgyakor- meg Horváth Ágnes. A központban a ªatalok
pont november 18-án technikai okokból
latok lassítják a betegség elôrehaladását, és bizonyí- támogatása érdekében telefonos készenléti
egész nap zárva tart.
tottan csökkentik hosszú távon a gyógyszerigényt. Fo- szolgálatot látnak el, kapcsolattartási ügyelet
kozzák a mozgásra való képességet, csökkentik az izmok merevségét, ezáltal javítják a közérzetet is. Azon
betegek részére, akik a Parkinson-kór mellett más mozgásszervi betegségben is szenvednek, lehetôség van
egyénre szabott gyógytorna betanítására. A betegség
jellege csökkenti a D-vitamin szintet, és a csökkent
mozgáskészség együttesen fokozza az oszteoporózis
kialakulását. Az idôsebb betegeknél fokozott az elesés
veszélye, ezáltal nô a törések veszélye. Megfelelô gyakorlatokkal, a koordináció és az egyensúly fejlesztésével megóvhatjuk a betegeket az esetleges eleséstôl. A
betegség jelentkezhet a hatvanas éveikben járó, még
aktív embereknél, akiknek a tornával megôrizhetô a
munkaképességük, életminôségük javítható. A gyógytornász a torna mellett hasznos életviteli tanácsokkal
is ellátja a betegeket, és segít ezeket beépíteni a mindennapi tevékenységekbe.

A Parkinson-tornára neurológus szakorvos és rehabilitációs szakorvos beutalója alapján Katinszki Ildikó vezetô gyógytornásznál lehet bejelentkezni hétfôn és szerdán 8 és 12 óra között a
315-0621-es telefonszámon, vagy személyesen
(1027 Henger u. 1.). A szakorvosi beutalón kérik feltüntetni a beteg személyi adatain és TAJszámán kívül a beteg naplósorszámát is.

Közeledik az inºuenzaszezon
Az Egészségügyi Világszervezet idén augusztusban jelentette be, hogy az inºuenza-világjárvány véget ért.
Az éberséget azonban fenn kell tartani, mivel a 2009es világjárványt okozó vírus ma is köztünk van, és a viselkedése ebben az átmeneti idôszakban kiszámíthatatlan. Ezért is van nagy jelentôsége az idôben beadott védôoltásnak és az inºuenzaªgyelô-szolgálatnak, amely hétrôl hétre mutatja az inºuenzaszerû megbetegedések alakulását, halmozódását.
Továbbra is a ªatalabb korosztály van a legveszélyeztetettebb helyzetben, hiszen a H1N1 vírus jelenléte most is kimutatható. Egyéb szezonális inºuenzavírusok (H3N2, B) inkább az idôsek és a krónikus betegek
számára jelenthetnek veszélyt.
A szakemberek nem számítanak a tavalyinál nagyobb járványra, 2009-ben ugyanis sokan találkoztak
már a H1N1 vírussal — vagy átestek a betegségen,
vagy védôoltást kaptak. Fokozottan védenünk kell
azonban mindazokat, akikre az inºuenza veszélyes lehet, és még fogékonyak a fertôzésre.
Ezért a veszélyeztetett csoportba tartozó II. kerületieknek javasoljuk, hogy egészségük érdekében idôben,
lehetôleg még az ôsz folyamán, kérjék a védôoltást háziorvosuktól.
Az idei szezonban háromféle oltóanyag áll rendelkezésre a térítésmentesen oltandó célcsoportok számá-

ra. A háromkomponensû (trivalens) Fluval AB, a szintén háromkomponensû Vaxigrip junior és az egykomponensû Fluval P, a pandemiás oltóanyag. A térítésmentes oltásokra jogosultak köre azonban védôoltásonként eltérô. A Fluval P oltóanyag bárki számára ingyenesen hozzáférhetô. Az újságcikk megjelenésekor
már a háromkomponensû oltás is elérhetô, amelyet a
krónikus betegeknek és 65 éves kor fölött mindenkinek javasolunk. A kockázati csoportba tartozó 3 éven
aluli gyermekek számára külön oltóanyagot biztosítunk. Az oltásokról részletesebb felvilágosítást a háziorvosoknál, vagy az ÁNTSZ kerületi intézetében kaphatnak az érdeklôdôk.
Minden várandós nônek, és azoknak is, akik a terhességet az inºuenzaszezon során tervezik, javasoljuk,
hogy mielôbb oltassák be magát inºuenza ellen. Az oltás elölt vírust tartalmaz, biztonságos és hatásos. A védôoltások mellett továbbra is javasoljuk a gyakori kézmosást, a zsúfolt helyek és inºuenzás betegekkel való
érintkezés lehetôség szerinti elkerülését, mivel ezzel
mindannyian tovább csökkenthetjük a megbetegedés
kockázatát.
Szeretnénk, ha egyre többen választanák a megelôzést, a biztonságot. Kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ
kerületi intézetéhez, tel.: 212-4730, 356-7811.

Dr. Tóth Mária, I., II., XII. kerületi tiszti fôorvos

FÁJDALOMAMBULANCIA. A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai szakrendelôjében mûködô Fájdalomambulancián hétfôn délután 14–20 óra, valamint mostantól már kedden és pénteken délelôtt 8–14 óra között is fogadják a betegeket. Kedden és pénteken fôleg a krónikus fejfájásra panaszkodókat várják. Az ellátás elsô alkalommal háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehetô igénybe. Elôzetes idôpont-egyeztetés rendelési idôben a 488-7564-es, illetve hétköznapokon a 06 70 333-8968-as számon.

6. OLDAL
A FIDESZ KERÜLETI IRODÁJA hétfôn
és szerdán 10–18, kedden és csütörtökön
9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva
(1024 Keleti Károly u. 13/b, tel.: 212-5030).
INGYENES JOGI TANÁCSADÁST szervez a Fidesz második kerületi szervezete
szerdánként 16–18-ig (1024 Keleti Károly u.
13/b). Idôpont-egyeztetés az aktuális hét
keddjéig a 212-5030-as számon.
A KDNP II. KERÜLETI IRODÁJA (1024
Keleti Károly u. 29.) minden szerdán 14–18
óráig tart nyitva. Telefonszám: 06 30 9618561, e-mail: kdnp@mail.com, web: www.
kdnpbp2.blog.hu.
A KDNP II. KLUB ingyenes informatikai
és angol tanfolyamot indít heti 2 alkalommal (1024 Keleti Károly u. 29.), jelentkezés:
06 30 961-8561 vagy kdnp@mail.com.

KÖRNYEZETÜNK

BUDAI POLGÁR

Autóval a sétálóutcában?
A bel-budai városrészközpont átalakításának
egyik vívmánya, hogy a Lövôház utca középsô
szakasza sétálóutca lett. Az eddig autóforgalomtól terhelt utca egy részét mára a kellemes környezetben sétálók, a helyi üzletekben vásárlók vették birtokukba.
A sétálóutca kialakításakor gondolni kellett azonban a helyben lakók és az üzletek jo-

— A sorompóknál kamerával felszerelt,
rendszámfelismerô berendezés szelektálja a
behajtani szándékozókat — ismertette a beléptetô rendszer mûködését Fodor Csaba közterület-felügyelô, aki maga is a Buday László
utcai központban ªgyeli a kamerák képét.
— A hivatalos szervek autói elôtt már rendszám alapján nyílik a sorompó, a mozgásuk-

KDNP INGYENES JOGI TANÁCSADÁS (1024 Keleti Károly u. 29.) minden
kedden 10–12 óra között. Idôpont-egyeztetés: 06 30 961-8561.

AZ MSZP II. KERÜLETI IRODÁJA
(1027 Fazekas utca 19–23.) hétfôtôl csütörtökig 12–18 óráig, pénteken 10–16 óráig
tart nyitva. Tel.: 212-2978, e-mail: bp02@
mszp.hu.
A JOBBIK KERÜLETI IRODÁJA (1027
Fô u. 63–65., III/3.) hétköznap 10–18-ig tart
nyitva. Telefon: 785-7808, 06 70 379-9705;
www.jobbik02.hu, info@jobbik02.hu.

JOBBIK INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: minden hónap elsô hétfôjén 18–
20-ig. Idôpont-egyeztetés: 785-7808, 06
70 379-9705.

FOGADÓÓRA. Balsai István országgyûlési képviselô (2. vk.) következô fogadóóráját
november 18-án 17.30 órától tartja a Pesthidegkúti Közösségi Házban (1028 Máriaremetei út 37.). Tel.: 441-5143, e-mail: istvan.balsai@parlament.hu.

HIÁNYZÓ UTCANÉVTÁBLA BEJELENTÉSE Csizmaziáné Nagy Ilonánál, tel.: 3465411, e-mail: csizmaziane.nagy.ilona@masodikkerulet.hu.
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK. Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi közös képviselôknek (1024 Mechwart liget 1.).
FOGYASZTÓVÉDELEM. Díjmentes tanácsadás minden páros csütörtökön 14–16
óráig az Ügyfélszolgálati Központban
(1024 Margit körút 47–49.).
A CIVIL SZERVEZETEK szakreferense,
Szigeti Szilvia, 06 30 560-3928 minden hónap elsô hétfôjén 15–17-ig fogadóórát tart
(1024 Mechwart liget 1.).

ILLEGÁLISHULLADÉK-BEJELENTÉS:
Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Iroda,
telefonszám: 346-5724, e-mail: jover.
gyorgy@masodikkerulet.hu.
KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS a
06 40 38-39-40-es, kizárólag hibabejelentésre szolgáló ügyfélszolgálati telefonszámon tehetô a nap 24 órájában.

VÁROSRENDÉSZETI CSOPORT: 1024 Buday László u. 5/c, Ügyfélszolgálat: 346-5678, panaszbejelentés: 346-5679, fax: 346 5649, Zöld szám: 06 80 204-965. Ügyfélszolgálat: hétfô: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30.

gos igényére, hogy alkalmanként be kell hajtaniuk a területre. Az autók elôl a Káplár és a
Fény utca felôl a talajba süllyeszthetô sorompó zárja le a szakaszt, behajtás csak a Városrendészet engedélyével lehetséges. A közfeladatot ellátó gépjármûveken kívül — mint
például a kukásautó, a mentôk, a rendôrség
és a tûzoltóság — áru-, és indokolt esetben
személyszállítás céljából be lehet hajtani a
Lövôház utcába.

ban korlátozott embereket szállítók, vagy az
árukihordók viszont mikrofonon keresztül jelezhetik belépési igényüket.
A vonal másik végén a Városrendészet
munkatársai hallják és látják az érkezôket,
akik jogos indokkal 10–15 percre rakodás és
ki-beszállás miatt megállhatnak a Lövôház
utcában. Természetesen egy költözködés
vagy házfelújítás esetében jóval több idôt engedélyeznek a felügyelôk pakolásra.

Megújul a védett fasor az Akadémia Parkban
Múlt év nyarán kertészeti szakmérnökök bevonásával minden egyes fát nyilvántartásba
vettek az Akadémia Parkban. Rögzítették a
növények fajtáját, pontos helyét és állapotát
is.
A korábbi évtizedekben laktanyaként mûködô komplexum növényzete két idôszakban
alakult ki. A két világháború között elsôsorban az utak kijelölésére telepítettek fákat. Az
50-es és a 60-as évek idôszakára gyorsan növô, jól takaró, de az esztétikai szempontokat
másodlagosnak tekintô telepítések voltak a
jellemzôk. A közel héthektáros, évekig gazdátlan terület faállományának 15–20 százaléka már menthetetlen állapotban került az
SCD Group birtokába.
— A laktanya megvásárlása óta az új tulajdonos mindent megtesz az értékes fák megmentése érdekében — tudta meg lapunk Elkán Pétertôl, a társaság kommunikációs vezetôjétôl.
Az ingatlan zöldterületének gondozására többfordulós pályázatot bonyolítottak le, melyben

fontos szempont volt az ôsfás parkok fenntartásában szerzett tapasztalat. Az SCD eddig ötmillió, jövô év végéig újabb négymillió forintot fordít a fák megóvására. Különösen a védett gesztenyesor megmentésére ügyelnek,
melyben a gondozás nélküli években az aknázómoly okozott jelentôs károkat. Az eddig végzett gondos munkának köszönhetôen sem a
nyári viharok, sem a szélsôséges idôjárás
nem tett kárt a védett fasori fákban.
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Tehetségekre találni
Záró konferenciájához érkezett a II.
kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
(PSZK) Mi így csináljuk! címû
tehetséggondozó projektje. A PSZK az
Európai Ifjúsági Központban látta
vendégül a II. kerületben dolgozó
óvónôket, tanárokat és oktatási
szakembereket a kerületbôl, Budapestrôl
és az ország minden részébôl, de
meghívást kaptak azoknak a gyerekeknek
a szülei is, akik a program résztvevôiként
a fôszereplôk voltak. A konferencia
résztvevôit az önkormányzat Közoktatási,
Közmûvelôdési, Sport- és Informatikai
Bizottságának elnöke, Schanda Tamás
köszöntötte.

A délelôtti plenáris ülésen elsôként Fülöpné
Gali Zsóªa, a Nemzeti Tehetség Program és az
Oktatásért Közalapítvány munkatársa számolt be e szervezetek céljairól, tevékenységérôl. Ebbôl a kerületi oktatási intézmények
számára legfontosabb információ az volt,
hogy a Tehetségprogram egy újabb központi
ösztönzésnek köszönhetôen hamarosan friss
pályázati kiírásokkal jelentkezik.
Húsz év a világhírig — lehetett volna a címe Domokos Gábor professzor rengeteg humorral átszôtt elôadásának, amelyben világhírû találmányáról, a Gömböcrôl és annak
közel két évtizedes történetérôl mesélt, a
matematikai összefüggések magyarázatát és
a tudományos kíváncsiság hétköznapi megnyilvánulásait egyaránt érintve. A különleges testet és tudományos felfedezést legutóbb a sanghaji világkiállítás magyar pavilonjának fô látványosságaként szemlélhették meg a látogatók.
Csenki József, a PSZK igazgatóhelyettese ismertette a Mi így csináljuk! tehetségprojekthez kapcsolódó felmérés eredményeit. Ez a
vizsgálat, amelynek során 1244 kérdôívet elemeztek, azt térképezte fel, hogyan gondolkodnak kerületünkben a tehetségrôl. A kérdésekre ötödikes és hetedikes tanulók, valamint

szüleik és tanáraik válaszoltak. De kérdezték
óvodások szüleit és óvodai nevelôket is.
A válaszadók döntô többsége azt állította,
hogy mindenki tehetséges valamiben. Ugyanakkor úgy látják, hogy az igazi tehetség nagyon ritka. A tanulók közel fele, a szülôk hatvan százaléka, a tanároknak mintegy kétharmada vélekedik így. Abban mindhárom csoport tagjai egyetértettek, hogy a tehetségre
legkevésbé a jó tanulmányi eredmény és a
szorgalom utal: a tanulmányi eredmény és a
tehetség nem függ össze.
A felmérés fontos tanulsága, hogy a szülôk
és a pedagógusok egyaránt igénylik a szakemberek segítségét a tehetség megtalálásában
és annak fejlesztésben. A válaszok 79 százaléka alapján állítható, hogy legnagyobb igény a
közvetlen tehetségfejlesztésre mutatkozik.
Mi viszi a tehetséget elôre? A választ
dr. Gyarmathy Éva pszichológus fogalmazta
meg. Véleménye szerint a tehetségprogramokban elért fejlôdés nem a képességekkel,
hanem az érdeklôdéssel és a motiváltsággal
függ össze. A képességek nem mutatják a belsô lehetôségeket, az érdeklôdés és a motiváció viszont jelzi a belsô hajtóerôt, mindkettô
a tehetség motorja.
A Mi így csináljuk! tehetségprojektet Pap
Judit, a PSZK igazgatója ismertette, aki büsz-

kén idézte, hogy intézményük a Géniusz projekt indulásakor, 2008-ban az elsôk között
volt, amelyek Tehetségpontot alapítottak. A
2010-ben elnyert pályázat lehetôvé tette a
PSZK számára olyan komplex óvodai tehetségfejlesztô program kidolgozását, amelynek célja az óvodás gyerekek körében való
hatékonyabb tehetségfelismerés és fejlesztés volt.
A konferencián az óvodásoknak, kisiskolásoknak megalkotott Kíváncsi láda nevû óvodai mérôeszközcsomagot és a 4–10 évesek
számára készített Kaleidoszkóp címû játékgyûjteményt mutatták be. Ezen kívül beszámoltak a pályázat keretében végzett egyéves
fejlesztô munkáról is, amelyet a II. kerület
két óvodájában végeztek.
A konferencia résztvevôi tüzetesen is megismerkedhettek a Kíváncsi láda titkaival. A
délutáni szekciókon Pap Judit, Laczka Istvánné és Thomán Angéla avatott vezetésével több
kiscsoportra bontva szemlélhették, próbálhatták játékait, szereplôit, feladatait. A különbözô tehetségterületeket vizsgáló eszközökkel a felnôttek is szívesen foglalatoskodtak.
Aki a konferencián elmulasztott feljegyezni valamilyen információt, megtalálhatja a
PSZK honlapján: www.mkpszk.sulinet.hu.
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ÓVODA—ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Rendhagyó háztartástechnikai óra
A Törökvész Úti Általános Iskola hatodikosai egy október végi
hétfô reggelen nem az iskolában gyülekeztek, hanem egy újlaki
olasz étterem elôtt. Természetesen szó sincs csoportos
iskolakerülésrôl; azért jöttek a gyerekek, hogy
megismerkedjenek egy XXI. századi konyhával, és saját kezûleg
készítsék el kedvenc ételeiket: pizzát, tésztát és valami
édességet, jelen esetben crema di fragolát, azaz mascarponét
friss eperrel.

A csoportot Sági Péter, a Vapiano Magyarország ügyvezetô igazgatója
fogadta, aki elmondta: örömükre szolgál, hogy egy kerületi iskolával
együttmûködést kialakítva a gyerekek közelebbrôl is megismerkedhetnek a náluk használt konyhai eljárásokkal és eszközökkel.
Bemelegítésképpen néhány kvízkérdést kapnak a ªatalok: hány kiló paradicsomot vagy parmezánt használ naponta az étterem, hány
perc alatt lesz „al dente” a helyben készített tészta, milyen alapanyagból készül a pizza. A legügyesebbek kis ajándékot kapnak, majd jöhet
a munka: az elsô csoport pizzát süt, a második tésztát készít, a harmadik pedig a már említett epres ªnomságot. Elôször a Vapiano szakácsai megmutatják a technológiát, majd átadják az irányítást a gyerekeknek. Adél szerint formázni könnyû a pizzatésztát, de annál nehezebb ráügyeskedni a péklapátra (elôször le is gurul a tetejérôl a paradicsom), Lina szerint épp fordítva. Bence rutinosan kevergeti a feltétet, és percek alatt elkészíti az ínycsiklandozó pastát.
— Nemcsak egy igazán korszerû konyha mûködésébe engedünk bepillantani, azt is szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy kedvenceiket olyan alapanyagokból is el lehet készíteni, amelyek egészségesek, frissek, tele vannak vitaminnal, ami a fejlôdésben lévô szervezet számára nagyon fontos — mondja Sági Péter.

Elbírált ösztöndíjpályázatok
A Közoktatási, Közmûvelôdési, Informatikai és Sport Bizottság
döntött a kerületben lakó, felsôoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve felsôoktatási intézményben tanulmányokat kezdô diákok részére szeptember 19-i határidôvel kiírt felsôoktatási pályázatokról. Az 50 és 100 ezer forint/fô közötti ösztöndíj szeptembertôl 10 hónap idôtartamra jár.
A hivatal a megítélt ösztöndíjat a megállapodás aláírását követôen egy összegben, legkésôbb december 10-ig átutalja a megjelölt számlaszámra. A pályázat eredményérôl a pályázókat a Mûvelôdési Iroda értesíti, ugyanúgy, mint a megállapodás ünnepélyes aláírásának helyszínérôl és idôpontjáról.
A nyertes pályázók listája a www.masodikkerulet.hu oldalon
olvasható. További információ a 346-5780-as telefonszámon.

Nyílt napok
n A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (1021 Budenz út
20–22., 394-3177, www.budenznet.sulinet.hu, bederna@budenz.sulinet.hu) november 29-én 17 órakor tájékoztatót tart leendô elsôsöknek az iskoláról, az induló elsô osztályokról. Egy „Mûvészeti” és egy
„Lépésrôl-lépésre” módszerrel mûködô osztályt indítanak a következô tanévben. Nyolcadikosoknak nyílt napokat tartanak november
15–17-ig az 1–5. órában. Bejelentkezés a titkarsag@budenz.sulinet.hu
e-mail címen. A szülôi tájékoztató idôpontja: november 15-én 17
óra.
n Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022 Marczibányi tér 1., 212-5680, www.kodaly-bp.sulinet.hu): Nyitott kapuk a gimnáziumban: november 16-án és 17-én
8–11óráig, mindkét napon 11 órakor beiskolázással kapcsolatos szülôi tájékoztató.

— Nem újdonság a gyerekeknek, hogy amit megfôznek, el is fogyaszthatják, hiszen így szoktuk az iskolában is — teszi hozzá az osztályt kísérô Forgó Zsuzsa matematika- és háztartástan-tanár. — Ott
azonban csoportban dolgoznak, itt pedig mindenki egyénileg készíthet egy fogást — méghozzá különleges körülmények között.
Amíg beszélgetünk, folyamatosan készülnek a ªnom falatok. A csoport szemmel láthatóan élvezi a munkát, s nem sokkal késôbb a munka gyümölcsét is: István jóízûen falatozva magyarázza, hogy nem evett
otthon semmit, mert tudta, aznap pizza lesz reggelire.
A program végén a Vapiano munkatársai elköszönnek a gyerekektôl, és emlékül mindegyiküknek átnyújtják a kiérdemelt Ifjú szakácstanonc oklevelet.
P. Zs.
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium
1024 Budapest, Ady E. u. 3., tel.: 316-3818,
fax: 336-0612, e-mail: titkarsag@szentangela.hu,
felveteli@szentangela.hu, honlap: www.szentangela.hu

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Intézményünk elsôsorban azokat a
diákokat várja, akik a gimnáziumi
évek alatt felsôfokú tanulmányokra kívánnak felkészülni, s emellett
nyitottak a keresztény és magyar
értékrend iránt.
A ferences szellemiség jegyében
elkötelezettek vagyunk a szociálisan rászorulók irányában is. Kárpát-medencei osztálykirándulásaink, Assisi Szent Ferenc szülôhelyének meglátogatása, meghívott elôadóink (többek között Grosics
Gyula, Kányádi Sándor, Kárpáti
György) tanúságtétele mind ennek
kialakítását szolgálja.
Két, általános tantervû osztályunkban lehetôség van emelt szintû (akár heti 8 órás) nyelvoktatásra, 11–12. osztályban pedig a választott tantárgyakból emelt
óraszámú képzésre az érettségire való felkészülés jegyében. A korábbi évek felsôoktatási felvételi statisztikái jól mutatják, hogy
ebben a rendszerben diákjaink évek óta reális eséllyel pályáznak
az ôket érdeklô egyetemi, fôiskolai helyekre.
A gimnáziumunk iránt érdeklôdôket 2010. november 24-én
várjuk nyílt napunkra (elôzetes jelentkezés szükséges a felveteli@szentangela.hu címen).
Bôvebb információkért, kérjük, látogassátok meg honlapunkat! (www.szentangela.hu)

2010/23 — november 12.
GYAKORI
PROGRAMHELYSZÍNEK
BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ
1025 Csalán út 29., tel.: 394-2100

BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUB
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-7992

MILLENÁRIS
1024 Fény u. 20–22., tel.: 438-5312

KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA
1028 Templom u. 2–10., tel.: 392-0860

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
1022 Marczibányi tér 5/a, tel.: 212-2820

VÍZIVÁROSI GALÉRIA
1027 Kapás u. 55., tel.: 201-6925

BUDAI GÁLAESTEK. A Berczik Sára Budai
Táncklub november 19-én és 20-án 19 órától táncbemutatót tart a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban. A Budai Gálaesteken az elôzô év legsikeresebb vizsgakoreográªáit láthatja a közönség. Jegyek az elôadás
helyszínén kaphatók. Információ: 212-2820.

AJÁNLÓ

9. OLDAL

KIÁLLÍTÁSOK ÖNTÖDEI MÚZEUM: Állandó kiállítások: Ganz Ábrahám élete és munkássága. Az
itt felejtett öntöde. A magyar öntészet története. 19. századi magyar öntöttvasmûvesség. Technológiatörténeti bemutató. A vas öltöztette fel a várost. Építészeti vasöntvények. Öntöttvas csigalépcsô, lépcsôházi korlátelemek, utcabútorok, nyomókutak. Vas- és acélöntészetünk története. A múzeum elôtti
parkban nagy méretû öntvények, eredeti gázlámpák, és a magyar öntészet kiválóságainak mellszobraiból kialakított panteon látható. Formázási és öntési gyakorlati foglalkozás 6–8 fôs gyerekcsoportnak elôzetes bejelentés alapján. A múzeum akadálymentesítve van. Látogatható hétfô kivételével 9–17 óráig. (1027 Bem J. u.
20., tel.: 201-4370 , www.omm.hu)
n VÍZIVÁROSI GALÉRIA: NOVEMBER 23-ig: Részletek — Fotók. Detvay Jenô és Hangyál Judit gyûjteménye.
n M GALÉRIA: JANUÁR 6-ig: Plázanemzedék — otthon 2.0. Simonyi Balázs fotókiállítása. (Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központ színházi elôtere)
n GALÉRIA LÉNIA: FEBRUÁR 20-ig: Vogel Erik (1907–1996) kiállítása. Megtekinthetô bejelentkezés után: 06
20 911-8121, 06 20 916-5605. (1021 Széher út 74., www.galerialenia.hu)
ZENE BARTÓK BÉLA EMLÉKHÁZ: NOVEMBER 21., 11.00: Muzsikus családok. Szabó Péter és családja. Részletek Schumann, Bottermund-Starker János, Brahms, Moór Emánuel, Kodály, Rózsa Miklós és Szabó
Csaba mûveibôl. Házigazda: Szigeti István. NOVEMBER 26., 18.00: Különleges kamaraestek. A Trio Duecento Corde hangversenye. Erkel: Bánk bán — három részlet Szabó Ferenc János átiratában. Schumann: Phantasiestücke. Chopin: g-moll trió. DECEMBER 3., 18.00: Bartók összes zongoramûve. Király Csaba zongoraestje.
GYEREKEKNEK DIRIDONGÓ: Hétfôn 9.00, 9.40, 10.15, 10.50, 11.30, valamint kedden és csütörtökön 9.00, 9.40, 10.15, 10.50 órától zenés foglalkozás apróságoknak (6 hónapostól 2,5 évesig) és cseperedôknek (2,5 éves kortól) a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. Gyermekdalok, rigmusok, mondókák,
közös játék és muzsikálás Donáth Zsuzsanna ének-zene tanár vezetésével. Jelentkezés: Donáth Zsuzsanna, 06
20 546-5757; dzsuzsi@chello.hu.
n ANGYALHANG: Zenés baba-mama-foglalkozás 0–4 éveseknek hegedûszóval, örömteli, családias hangulatban, kedden 10 órától az Ady Endre u. elején és csütörtökönként 10.30-tól a Keleti Károly u. 8. III. emeletén. A foglalkozásokat Takács-Tóth Katalin hegedûmûvész és tanár tartja. További információ: 06 70 9484595.
n TESZVESZ JÁTSZÓSZOBA a Budagyöngyében. Programok: Hétfônként 10 órakor Süni zenebölcsi, csütörtökönként 16 és 17 órakor Helen Doron angol nyelvoktatás.
n ZENEDOBOZ: Zenei fejlesztés és játék a Mazsola Játszóházban szerdán 10.30–11.30-ig. Részvétel szülôvel 1–3 éves korig. Második Kerület Kártya elfogadóhely. Bôvebb információ és bejelentkezés: www.mazsolajatszohaz.eu. Tel.: 200-1907, 06 30 982-0386, info@mazsolajatszohaz.eu (1026 Krecsányi u. 1.)

NYUGDÍJASOKNAK A MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT NYUGDÍJASKLUBJA: NOVEMBER 19.: Látogatás a Nemzeti Színházba — másképp… Szakvezetô segítségével ismerkedünk a színház épületével kívül-belül, a szoborparkkal, és talán bepillantunk egy próbára is. Találkozó 10 órakor a Moszkva téren az óra alatt. NOVEMBER 26., 15.00: Képmentô. Vendég Révész Sándor újságíró.
n BIMBÓ ÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden kedden 15 órától tartjuk. NOVEMBER 16.: Beszélgetôs klubnap. NOVEMBER 23.: Legkedvesebb versem az ôszrôl. NOVEMBER 30.: Adventi készülôdés. Sok szeretettel várunk minden kerületünkben élô nyugdíjas polgárt a hagyományôrzô nyugdíjas klubba.
(1026 Szilágyi Erzsébet fasor 73., tel.: 06 20 3643975)
n BUDAI NAPSUGÁR NYUGDÍJASKLUB: NOVEMÜNNEPEK UTÁN. A varázsszó: román újhullám. Ezt szajkózza ma mindenki a friss roBER 17.: A Gorka Múzeum megtekintése Verôcén.
mán ªlmek láttán — egyrészt, mert olyan jól esik újhullámozni, másrészt, mert az elmúlt
Utazás vonattal. NOVEMBER 24.: Látogatás a Meteévekben valóban egymást érték a jobbnál-jobb román felségjelû alkotások. Ugyanaz a beorológiai Intézetben. DECEMBER 1.: A Klimt és Boható emberismeret, ugyanaz a részletekre érzékeny, K-európai világlátás, és ugyanaz a
tero kiállítás megtekintése. Részletes információ a
generáció. A világ nagy ªlmfesztiváljain szinte kivétel nélkül a harmincas (alig-negyvekeddi összejöveteleken, vagy a 326-7830-as telefonnes) generáció ªlmjeinek tapsolt a mûvelt közönség: Cristian Mungiu, Cristi Puiu, Radu
számon, ill. a tothbuda@chello. hu címen. (1024 KeMuntean, Corneliu Porumboiu vagy Florin ªerban (a felsorolás természetesen korántsem
leti Károly u. 26.)
teljes) koruknál fogva még mûködés közben ªgyelhették a Ceauºescu-érát, majd a kapitan DOMBOK POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Összejövelizmus vadhajtásai közt jártak be a ªlmmûvészetire. A közös élményanyag persze még
teleinket minden hónap 2. és 4. szerdáján 16 órakor
nem magyarázata a sikernek, ha így volna, az alanyi magyar ªlmmûvészet is ki lenne setartjuk. NOVEMBER 24-én 16 órakor Pocsaji Miklós
gítve, de ez egy másik történet. Az viszont nagyon is ide kívánkozik, hogy a románok
lelkész tart elôadást Egyház a liberális társadalomnem ködös létállapotokat kergetnek a kamerával, hanem makacsul az embert veszik. Tudban címmel. Minden érdeklôdôt szívesen látunk.
ják, hogy szereplôik hogyan kelnek, mivel táplálkoznak, hogyan érnek be a munkahelyük(1024 Keleti Károly u. 13/b; tel.: 394-4424)
re, hazatérve hogyan nyúlnak a távirányítóért, s hogy az a nappali, ahol mindez megtör-

ELÔADÁS KÍNÁRÓL. A Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár és a Nyék-Kurucles Egyesület szervezésében november 25-én csütörtökön 17 órakor Subai Józsefné Kína, ahogy én látom…
címmel tart elôadást a könyvtár Hûvösvölgyi
úti ªókjában. (1021 Hûvösvölgyi út 85. Telefon: 200-1098)

ténik, nagyjából hogyan fest. Radu Muntean Ünnepek után címû ªlmjébôl is süt a
helyismeret, és rögtön a ªlm elején arról is biztosítanak minket az alkotók, hogy a
szereplôk emberül és nem forgatókönyvíróul fognak egymással szót váltani — az a
természetességével tüntetô, intim párbeszéd, mely a szeretôjébe szerelmes férj és
a mellette fekvô szeretô között elhangzik, minden okoskodásnál jobban szemlélteti, mit kell érteni a pozitív elôjelû újhullámozás alatt. Ezúttal például a férj-feleségszeretô hármas jóízûen keserû háromszögtörténetét, melyben legfeljebb a szereplôk beszélnek mellé, de nem az alkotók.

E. K.
Román, feliratos ªlm. Rendezô: Radu Muntean, fôszereplôk: Mimi Brãnescu, Mirela Opriºor, Maria Popistaºu.
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n SZÍNHÁZ: NOVEMBER 13., 19.00: Madách
Imre: Az ember tragédiája. Az Evangélium Színház elôadása. Rendezô: Udvaros Béla. Szereplôk: Az Úr, Ádám: Lénárt László, Éva: Buzogány
Márta, Lucifer: Kárpáti Tibor. NOVEMBER 26.,
19.00: Hair — A Földessy Margit Drámastúdió
(SZINDRA társulat) elôadása. Rendezô: Földessy
Margit. Jegyár: 1500 Ft.
n IRODALOM: NOVEMBER 29., 19.00: Borospince estek — Számûzött magyar irodalom.
Takaró Mihály elôadás-sorozata — Reményik
Sándor. Jegyár: 1200 Ft, amely egy pohár bort
és egy szelet zsíroskenyeret is tartalmaz.
n ZENE: NOVEMBER 21., 15.00: Az operairodalom gyöngyszemei — Puccini: A nyugat lánya.
A Londoni Covent Garden elôadása. NOVEMBER 21., 18.00: „Hegedôsek hadd lakjanak jó
kedvvel...” — a 10 éves Tabulatúra régizeneegyüttes koncertje. NOVEMBER 19., 19.00: Jótékonysági koncert a vörösiszap-katasztrófa
károsultjainak megsegítéséért. Fellépnek:
Orosz Zoltán harmonikamûvész és zenekara, valamint Bardóczy Attila, Kovács Antal, Zorán és
zenésztársai. NOVEMBER 20., 19.00: Jazz
Steps Brass New Orleans Jazz Klub. NOVEMBER 29., 19.00: Horgas Eszter Quartett — Népszerû klasszikusok.
n KIÁLLÍTÁS: NOVEMBER 24-ig: Határon —
Penkala Éva textilmûvész kiállítása. NOVEMBER 28-ig: Templomok, romok, kolostorok —
Futó László fotókiállítása. NOVEMBER 24. —
DECEMBER 15.: Ne féljetek! — Rieger Tibor
szobrászmûvész kiállítása. A Szervátiusz Jenôdíjas alkotó kiállítását megnyitja Zelnik József
író, etnográfus NOVEMBER 25-ÉN 18 órakor.
n GYEREKEKNEK: NOVEMBER 18., 18.00: Magyar táncház gyerekeknek. Táncház és népi játékok óvodáskorú és kisiskolás gyerekeknek és
szüleiknek. Vezeti: Csatai László — Csidu. NOVEMBER 19., 14.00: A kis Ida virágai — (Mazsola-bérlet) a Harlekin Bábszínház elôadása.
NOVEMBER 25., 9.30: Bonbon matiné, Manócska-bérlet: Nádimuzsika — Budapest Klarinét Quartet. Mesélô: Lukácsházi Gyôzô. Bérletfoglalás, felvilágosítás: gyluk@ibs-b.hu. Tel.: 06
30 977-0292. NOVEMBER 26., 10.00: Süsü, a
sárkány — (Tádé-bérlet) — a Harlekin Bábszínház elôadása. NOVEMBER 27., 15.00: Adventi
koszorú és ajtókopogtató készítése. Kézmûves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak. A résztvevôk egyedi, saját ízlésüknek megfelelô koszorúkat készíthetnek szakképzett virágkötô segítségével. Vezeti: Roskó Gábor virágkötô. Az alapanyagok a helyszínen megvásárolhatók.
n TUDÁSTÁR: NOVEMBER 23., 18.30: A kubizmus. Ludmann Mihály mûvészettörténész sorozata.
n ZÖLDÁG: NOVEMBER 16., 18.00: Gyógynövény klub. Felfázások, húgyúti gyulladások.
Elôadó: Kökény Mária ªtoterapeuta. NOVEMBER 20., 15.00: Kincsestár kézmûves mûhely.
Újrahasznosítás kicsiknek és nagyoknak (6–100
éves korig).
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n HIDEGKÚTI NYUGDÍJASKLUB: Összejöveteleinket minden páros héten csütörtökön 15 órától tartjuk a
1028 Máriaremetei út 37. szám alatti klubhelyiségünkben. Minden nyugdíjast szeretettel várunk.
n ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET:: A Kisfogházban látogatást tettünk, ahol Fónay Jenô halálraítélt szabadságharcos fogadott minket. A döbbenet enyhe kifejezés mindarra, amit ott láttunk és hallottunk. NOVEMBER 17-én 16 órakor vendégünk Sugár András újságíró. Mindenkit szeretettel várunk! (1024
Keleti Károly u. 13/b)
n TEREFERE POLGÁRI NYUGDÍJASKLUB: Klubnapok minden hónap elsô hétfôjén 16.30 órai kezdettel. Információ: Küzdy Lászlóné, tel.: 376-8773.

KIRÁNDULÁS TERMÉSZETVÉDÔ TURISTÁK KÖRE: NOVEMBER 21.: Budapest és környéke. Érd.
Találkozó: 9 óra, Déli pu. pénztár. NOVEMBER 27.: Budai-hegység. Találkozó: 9 óra, Szentlélek tér, 137-es
busz megállója. NOVEMBER 28.: Budapest és környéke. Fülôke utca, Szoborpark, Tanösvény, Kamaraerdô. Találkozó: 9 óra, Batthyány tér, 41-es villamos végállomása. Információ: 316-3053, 06 20 997-8465,
http://tvtk.fw.hu (1024 Keleti K. u. 38.)
n BUDAPEST II. KERÜLETI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: NOVEMBER 21.: Budai-hegység. Farkastorki út,
Csúcs-hegy, Rózsika-forrás, Hûvösvölgy. Találkozó: Árpád híd, HÉV megálló, 9 óra. Túravezetô: Czirbik Sándor, tel.: 06 30 570-9904. NOVEMBER 28.: Pilis. Pilisszentlászló, Paprét, Úrasztal oldal, Nagy-Villám, Visegrád. Találkozó: Barthány tér, HÉV végállomás, 7 óra. Túravezetô: Mészáros Lajos, tel.: 06 30 217-3416.
KLUBOK KÁJONI HÁZ: Baba-mama-klub minden szerdán 10-tôl dr. Rochlitz Zsuzsa vezetésével a Kájoni Házban. Kézmûves kuckó hétfônként 17–18 óra között 5–7 éves óvodásoknak. Pasaréti babahordozás:
tanácsadás az ortopédiailag helyes babahordozásra és játékkészítés babáknak minden páros héten hétfôn
délelôtt 9–11 óra között. Babamuzsika: minden csütörtökön 10–10.30 óra között énekes, zenés foglalkozás
6 hónapostól 3 éves korú gyermekek és szüleik részére. (1026 Szilfa u. 4.)

Segélykoncert
Orosz Zoltán harmonikamûvész és barátai kétórás gálamûsorral várják a zenekedvelô közönséget a Klebelsberg Kultúrkúriában november 19-én 19 órakor.
A harmonikamûvész és a Klebelsberg Kultúrkúria által életre hívott koncerten valamennyi fellépô mûvész lemondott honoráriumáról, a szervezôk a koncert teljes jegybevételét a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak
ajánlják fel, és átutalják a Nemzeti Segélyvonal Alapítvány bankszámlaszámára: OTP
Bank 11702036-20707637.
A koncerten színpadra lép Orosz Zoltán
harmonikamûvész és zenekara: Agatics Krunoszláv (harmonika), Balogh Zoltán (gitár),
Pengô Csaba (bôgô) és az est sztárvendégei:
Bardóczy Attila, Kovács Antal, Zorán és zenésztársai: Horváth Kornél (ütôhangszerek), Lattmann Béla (basszusgitár), Sipeki Zoltán (gitár).
A koncertre támogatói jegyek kaphatók 3000 és 5000 Ft-os áron. Jegyrendelés: 3920860.
Az est fôvédnöke Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat vezetôje. A rendezvény támogatói: Klebelsberg Kultúrkúria, Orosz Zoltán Produkció, Budapest II. Kerületi Önkormányzat,
FHM Nyomda, Aneba Kft., GND Audio Kft., Sütifutár Bt.
Információ: www.zoltanorosz.com, www.kulturkuria.hu/konnyuzene/4957. Videóízelítô:
www.youtube.com/watch?v=qANAIyNpwnY
ARANY LÉPÉS. November 27-én és 28-án
19 órától a Baltazár Színház legújabb produkcióját, az Arany lépés címû elôadást láthatja
a Millenáris közönsége. Mikor úgy érezzük, eltévedtünk a nagyvárosi útvesztôben, ªgyeljünk, hisz lehet, hogy életünk fordulóponthoz
érkezett. A Baltazár Színház társulata a helyes
irány megtalálásában segíthet nekünk. Lépéseink a sorsunk vonalán vezetnek.
Író: Vörös István. Rendezô: Elek Dóra. Színészek: Erdôs Balázs, Horváth Szilvia, Janzsó Cecília, Keresztes Anna, Kovács Veronika, Kudari
Réka, Medetz Attila, Müller Péter Sziámi, Raffael Erzsébet, Szilvásy Márton, Taligás Anna,
Vörös Ferenc. (Millenáris, Fogadó)
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n AFÁZIÁSOK KLUBJA: Beszélgetô klub afáziával élôk számára minden hónap második péntekén 10–12 óráig. Korhatár nincs. Jelentkezés: 06 30 430-5399. Vezeti: Juhász-Vedres Edit logopédus.
n BUDAI FÔNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: Klubnapjainkon látható, hallható: Kína, elôadás, vetítés, Benedek
András operaénekes, Madeira, elôadás vetítés, INEA bûvésznô. NOVEMBER 16.: Kirándulás Gyôrbe vonattal. NOVEMBER 23.: Gyöngyös nevezetességei. NOVEMBER 30.: Bécs adventi varázsa (inkák aranya, orgonakoncert, csokigyár, Heuriger, belvárosi séta). Vannak még helyeink, minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Cím: Margit körút 64/b, bejárat a fôbejárat mellett balra, a Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Elérhetôségünk:
tel.: 216-9812 (üzenetrögzítô is), 06 20 42-42-180, e-mail: fonixke@t-online.hu
n PIKLER MÛHELY SZÜLÔKNEK: NOVEMBER 17., 17.00: Testvérek egymás között. Féltékenység, nehéz és
örömteli pillanatok. Bevezetôt tart Papp Szilvia védônô-pedagógus. Belépô: 2500 Ft. Érdeklôdni és jelentkezni
az info@pikler.hu címen, illetve a 06 20 474-3317 vagy 326-5262 telefonszámokon lehet. (Pikler Intézet II.
épülete, 1022 Gábor Áron u. 39.), www.pikler.hu
n INTERNET KORTALANUL: Csütörtök 8.30–10.15-ig és 10.30–12.15-ig. Péntek: 8.30–10.15-ig, és új kezdô
csoport 10.30–12.05-ig. Elôadó: Polgár Mária, 06 30 300-2114, polgar.maria@gmail.com (1028 Budapest,
Máriaremetei út 37.)

ELÔADÁS MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT: NOVEMBER 20., 10.00: Egy megoldás
két szemszögbôl! Túlsúly, magas koleszterin, szív- és érrendszeri betegségek, gyerekkori asztma, allergia. A
probléma megoldásának lehetôségeit kifejti ifj. Szkopincevné dr. Proszenyák Diána háziorvos, Arun Gupta
MD ayurvedikus orvos, egyetemi tanár, India-Haridvar és Nischal Ghale Iyengar jóga tanár, ayurvedikus terapeuta, India-Rishikesh. A részvétel ingyenes, elôzetes regisztráció: molnar.zita@calendula.hu
n TF AULA: NOVEMBER 18., 19.00: Cigányok a magyar nép történetében. Együttélés — sorsközösség. Elôadó: dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár. A László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület rendezvénye
díjtalanul látogatható.(1123 Alkotás u. 44.)

Összetevô
Monori Sebestyén II. kerületi szobrászmûvész
Összetevô címû kiállítása november 30-án kedden
18 órakor nyílik a Magyar Képzômûvészeti Egyetem
Parthenon-fríz termében (Epreskert, 1063 Budapest, Kmety György u. 26-28., telefon: 353-0366).
A tárlat hétköznap 10-18, szombaton 10-13 óra között látogatható december közepéig. További információk: szobrasz@mke.hu.

Részletek
Sok érdeklô jellemezte a sok jó fotót, vagy fotóeljárás segítségével készült alkotásokat felsorakoztató tárlat megnyitóját a Vízivárosi Galériában. A Magyar Fotómûvészek Szövetsége Országos Fotóhónap 2010 programsorozathoz kapcsolódó Részletek címû kiállításra a szervezôk az
1994-ben létrejött Bolt Galéria gyûjteményén alapuló Detvay—Hangyál-kollekcióból válogattak, amelyrôl köztudott, hogy a magyar és nemzetközi kortárs fotómûvészet széles palettáját
öleli fel. Ennek eredményeképpen a kiállító alkotók felsorolásába, sajnos, még belekezdeni
sincs elég hely — a lényeg, hogy a galéria a fotózáson alapuló mûvészet nagy szeletének szorított helyet. A november 2-án tartott megnyitón Szombathy Bálint képzômûvész, mûkritikus
és író is felvetette, hogy az egységes ízlésvilág mellett lehet-e egységes fotókiállításról beszélni? Lehet-e egyöntetûen jellemezni és behatárolni ötvenöt mûvész alkotását, akik nem tartoznak iskolákhoz, irányzatokstílusmozgalmakhoz?
hoz,
Aki ellátogat a Detvay Jenô és
Hangyál Judit gyûjteményébôl
válogató kiállításra, bizonyosan érzi majd a kérdés jogosságát, de azt is, hogy a hagyományos, a digitális és a polaroid eljárással készült alkotások, a camera obscura, a sópapír, a fotogram, a kollázs vagy
a cianotípia mégis a szemnek
kellemes egységet alkot.
A tárlat november 23-ig látható a Vízivárosi Galériában:
Kapás utca 55., nyitva tartás:
keddtôl péntekig 13–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig.
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n SZÍNHÁZ ÉS IRODALOM: NOVEMBER 12–
13.: Színház-dráma-nevelés. gyermekszínjátszás és drámapedagógia a közösségi nevelés
színterein. Módszertani hétvége. Részletes program: www.marczi.hu; www.drama.hu. NOVEMBER 26., 18.00: Diákszínházi estek. Színház diákoknak diákokkal, módszertan pedagógusoknak. Bemutatkozik a Kecskeméti Diákszínházi
Mûhely.
n ZENE: Csángó csütörtök — Guzsalyas. Minden csütörtökön 20 órától gyimesi és moldvai
csángó táncház a Zurgó, Somos, Szigony és Fanfara Complexa zenekarokkal. A Calcutta Trió Indiai Zeneklubja. Elôadások minden hónap elsô
hétfôjén 19 órai kezdettel. NOVEMBER 20.,
20.00: Konzervnyitó Akciócsoport. Improvizatív zenei est beszélgetéssel. Házigazda: Dés András és Szandai Mátyás. Vendég: Al Ghaoui Hesna. Téma: Nôk a frontvonalon — Hogy látja a
nôk helyzetét egy olyan sikeres riporternô, aki
megjárta a valódi frontvonalat? NOVEMBER
25., 19.00: Halmos Béla—Szomjas György: Muzsikus portrék. A szászcsávási banda, 2001.
n MATINÉ: Kôketánc. 1–7 éves gyerekeknek
szóló, élô moldvai és gyimesi muzsikával kísért
gyermektáncház, ahol a népi gyermekjátékok sokaságával is megismerkedhetünk. Minden vasárnap. NOVEMBER 13., 10.30: :)SZIAMARCZI!
MOTOLLA JÁTSZÓHÁZ. November-sárkány és
ákombákom. Kézmûves délelôttökre várjuk a kisgyerekes családokat. NOVEMBER 20., 16.00:
SZIAMARCZI! CSALÁDI JÁTSZÓSZOMBATOK.
Vacka Rádió. Rutkai Bori és a Hébe Hóba Banda.
NOVEMBER 27., 16.00: SZIAMARCZI! CSALÁDI
JÁTSZÓSZOMBATOK. Ugye, mondtam, hogy
kettô van belôle! Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos koncertje.
n TANFOLYAMOK: Radírpók. Játékos-kreatív alkotómûhely 5–10 éveseknek szerdán 16–17.30ig. A foglalkozások során a gyerekek különbözô
anyagokkal, eszközökkel, mûvészeti alkotásokkal és kézmûves technikákkal ismerkednek meg,
és létrehozzák személyes képeiket, tárgyaikat.
Vezeti: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689. Graªt
Mûhely. Kreatív alkotómûhely 10–14 éveseknek
pénteken 16–18 óráig. Vezetik a Csipesz Alkotómûhely pedagógusai. Információ, jelentkezés:
06 70 977-5689. Indigó. Rajz, graªka, kreatív
technikák 12–14 éveseknek keden 16.30–18 óráig. Információ: Szûcs Kriszta, 06 70 930-0943.
Kerámiamûhely pénteken 15–18 óráig 14 éves
kortól. Információ: Vadászy Eszter, 06 70 9775689. Kosárfonómûhely kedden 18–20.30 óráig. Hagyományos vesszôfonás fûzfavesszôbôl.
Információ: Faragó Krisztina, 06 30 350-5588.
Kézimunkamûhely 14 éves kortól. Információ:
Stein Éva, 06 30 200-1290. Selyemfestômûhely kéthetenként csütörtökön 17–20 óráig. Információ: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689. Tûzzománckészítô mûhely szombaton 10–13 óráig felnôtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. Információ: Vadászy Eszter, 06 70 977-5689.
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November 21-én a Sportarénában
nagyszabású jótékonysági koncertet ad
az értelmileg akadályozott ªatalokból
alakult Nemadomfel együttes, valamint
a Csík, a Kiscsillag és a Quimby zenekar,
vendégként fellép Presser Gábor és
Ferenczy György.

FOTÓ: M. M.

Hogy jobb legyen a világ!

A Jobb velünk a világ! elnevezésû eseményt
elôször 2008-ban rendezték meg. Idén a koncert színes programokkal egészül ki, így a délután folyamán civil vásárt tartanak, amelyen
megváltozott munkaképességûek gyártotta
termékeket, gyertyákat, képeslapokat, lakberendezési tárgyakat lehet megvásárolni.
Emellett lesz kézmûves foglalkozás gyerekeknek, fotókiállítás a fellépô mûvészekrôl, délután bemutatkozik öt ªatal diákzenekar, és
találkozhatunk terápiás célra használt kutyákkal is.
A novemberi jótékonysági koncert bevételébôl egy olyan lakóotthont, úgynevezett paszszív házat kívánnak létrehozni a szervezôk,
amely modern környezetvédelmi technológiát használ, és nem mellesleg sérült embereknek nyújt kellemes, kényelmes otthont.
Az október végi sajtótájékoztatón a Nemadomfel együttes adott ízelítôt zenei programjából. Az együttes szóvivôje, Pap Szabolcs elmondása szerint a rendezvénnyel lelkileg és
ªzikailag is szeretnék megmozdítani az embereket.

— Legjobban a szeretet és a zene tudja
összehozni az embereket. Aki jegyet vesz a
koncertre, nemcsak másokon segít, önmagát
is maradandó élménnyel ajándékozza meg —
tette hozzá a kerekesszékben ülô szóvivô.
Lovasi Andrást, a Kiscsillag frontemberét
már tavaly szerette volna a Nemadomfel megnyerni a közös koncertnek, de túl késôn szóltak.
— Próba nélkül nem akartam vállalkozni
egy olyan fellépésre, amelyet tízezer ember
néz — nyilatkozta lapunknak a Kossuth-díjas
zenész. — A lelkükre kötöttem viszont, hogy
legközelebb én legyek az elsô, akinek szólnak. Így is történt. Együtt döntöttünk a „baráti” est mellett, hiszen a fellépô zenekarok
több szálon is kapcsolódnak egymáshoz. Ennek a nézôk is tanúi lehetnek a koncert folyamán: sok közös produkció lesz, beszállunk

egymáshoz egy-egy nóta erejéig. Sajnos, a
modern társadalmak — a XIX. századtól —
nem tudtak mit kezdeni a fogyatékkal élôkkel, egyszerûen megpróbálták eltakarítani
ôket szem elôl. A más, a furcsa mindig felkeltette az emberek kíváncsiságát, ugyanakkor
riasztotta is ôket. Meg kell tanulnunk együtt
élni sérült társainkkal, akik éppen úgy éreznek, szeretnek, mint bárki más, és akiknek
szükségük van arra, hogy otthon érezhessék
magukat a világban — fûzte hozzá Lovasi András.
Kiss Tibor (Quimby) véleménye szerint jelentôs ügy érdekében született a jótékonysági koncert ötlete, ezért nagyon fontos, hogy
minél többen jöjjenek el.
— Bizonyos fokig mindannyian sérültek
vagyunk, ki így, ki úgy — hangsúlyozta a muzsikus. — A Nemadomfel együttes tagjai fantasztikus emberek: egyenesek, ôszinték, jó
humoruk van. Példaértékûek az „épek” számára abból a szempontból, ahogy megôrzik
gyermeki lelkesedésüket és önzetlenségüket.
Se szánalom, se emelkedett pátosz nincs bennem velük kapcsolatban. A közös munka
még csak most kezdôdik, de az eddigi találkozásaink remek hangulatban teltek. Mellettük, úgy érzem, mi is jobban engedhetünk a
magunk fogyatékosságainak.
Jegyek 3200 forintos egységáron kaphatók
a Ticket A internetes oldalon (www.ticketa.hu), illetve a 1148 Ifjúság útja 5. címen.
Péter Zsuzsa

A méltatlanul elfeledett jótevô
„… Marczibányi István — aki a Ludovika felállítására ötvenezer forintot adott, aki felépítette Buda elsô kórházát, akit szinte a magyarországi Irgalmas Rend megalapítójaként tartanak számon, […] aki
a magyar nyelv ápolására és kimûvelésére Fundátiót és díjat hozott létre, aki a Nemzeti Múzeumra
hagyta kincsestárának legszebb darabjait, aki elsôként adományozott ötvenezer ezüst forintot a majdani Akadémia felállítására, kinek nevét gróf Széchényi Ferenc és a legnagyobb mecénások között
kellene emlegetnünk —, szomorú tény, de a XXI. század embere elôtt szinte ismeretlen.”
Verrasztó Gábor, számos helytörténeti kötet és újságunkban megjelent hasonló témájú cikk szerzôje, ezúttal az éppen kétszáz éve, 1810 decemberében elhunyt Csanád megyei alispánból királyi tanácsossá kinevezett nemes lelkû mágnás, Marczibányi István fordulatos életét rajzolja elénk legújabb
monográªájában.
A méltatlanul elfeledett jótevôrôl és a róla készült könyvrôl a szerzôvel Tóth Ildikó, a Budai Polgár
fôszerkesztôje beszélget november 26-án 16 órától a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban. A
könyvbemutató után az író dedikálja új kötetét, amely a helyszínen megvásárolható.

Vacka Rádió a Marczin
November 20-án 16 órától a Vacka Rádió vendégszerepel a Marczibányi Téri
Mûvelôdési Központban. 2008-ban kérte fel a Magyar Rádió Rutkai Borit és a
Specko Jedno zenekart, hogy a Vacka Rádió mesesorozathoz, Gaál Zsuzsa verseire komponáljanak zenei kíséretet. 2009-ben Vacka Dalok címmel jelent
meg lemez, amelyen a rádióból megismert és nagy népszerûségnek örvendô
dalok hallhatók. A dalok zeneszerzôi Bujdosó János, aki jelenleg a Kistehén Zenekar és az Egy Kiss Erzsi Zene együttes gitárosa is, valamint Darvas Kristóf,
aki számos bábszínházi produkcióhoz is komponált mesezenét.
Rutkai Bori és a Hébe Hóba Banda a Marczibányi téri születésnapi koncertre új játékokkal és meglepetésekkel készül a közelgô téli ünnepek hangulatában.
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HITÉLET

Krisztus király ünnepe

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: RADUJ KLÁRA

Az egyházi év utolsó vasárnapján, az idén november 21-én emlékeznek Krisztusra, aki
nem földi értelemben vett uralkodó. Ô az a király, akit megrugdaltak, keresztre szögeztek
egykor. Ô keresztje által király. Krisztust azért
nevezhetjük királynak, mert méltóságában a
teremtett világ fölé emelkedik. Jézus egyértelmûen kinyilvánította Pilátus elôtt: „Az én országom nem ebbôl a világból való. Ha ebbôl a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” (Jn 18,36) Országa
nem köthetô földrajzi területhez, országában
az „állampolgárságot” lelki újjászületéssel lehet elérni. Ezen a napon van a Rózsadombi
Krisztus Király templom búcsúnapja.
A PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL TEMPLOMBAN november 13-án 11.30-kor rózsafüzér imádkozás, 12 órakor szentmise a Fatimai Szûzanya tiszteletére. November 15-én egész napos szentségimádás.
A KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZBAN november 15-én hétfôn 18.30 órakor Ferences Ifjúsági Kurzus, november 19-én 18.30 órakor a Filmklub keretében H. Hawks Hosszú álom címû ªlmjének
vetítése. November 21-én 16.30 órakor Király Csaba zongorahangversenye lesz. November 26-án 19 órakor dr. Pentelényi Tamás A világ legnagyobb katedrálisai címû elôadás-sorozatának befejezô része hallható.
AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN november 13-án a 16.30 órakor kezdôdô szentmisén a
Pax Hungarica Diákszövetség közösen emlékezik meg az elhunyt ferences tanárokról és diáktársakról. November 20-án 16 órakor Horváth Melinda orgonakoncertje lesz. November 21-én 16.30 órakor együtténeklôs jótékonysági koncertet ad a Fraternitás javára a Boanergész, a templom ének- és zenekara. Fôvédnökök:
dr. Réthelyi Miklós miniszter (Nemzeti Erôforrás minisztériuma) és dr. Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök. A koncerthez kapcsolódóan bemutatkozik a Fraternitás, a krónikusan beteg és sérült személyek keresztény testvériségének evangelizációs mozgalma. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak a Fraternitás
mottójával: „Kelj fel és járj!” A helyszín kerekesszékkel megközelíthetô.
A RÓZSADOMBI KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOM búcsúnapján, november 21-én, Krisztus Király ünnepén 11.30-kor Magyar Gergely ferences tartományfônök mutatja be az ünnepi szentmisét.
A FÔ UTCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOMBAN november 21-én, az Istenszülô templomba vezetésének ünnepén a 9 órai Szent Liturgián a Damaszkuszi Szent János Kórus énekel. A Görög Gödörben (Káplár utca és Pengô köz sarok) november 18-án 18 órakor Fehér Ágnes (Sant’Egidio Közösség) tart elôadást Katolikus DREAM program Afrikában — egy önkéntes beszámolója Malawiról címmel. Az egyházközség elérhetôsége: 1027 Fô utca 88. Tel.: 201-9294, sürgôs esetben: 06 30 403-0210. Irodai fogadóóra: hétköznapokon
16.30–17.45. Honlap: www.gorogkatbuda.hu
A SZÉPHALMI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN a Zsoltár-kör minden második csütörtökön 18.45–20
óra között tartja összejövetelét Markovics Judit egyházzenész vezetésével. A foglalkozásokon az egyházi év ünnepeihez kapcsolódóan régi magyar és latin egyházi énekeket tanulnak. Az idei alkalmak: november 25., december 9. és 23. Minden énekelni szeretôt szeretettel hívnak és várnak maguk közé.
A CIMBALOM UTCAI MEGMARADÁS REFORMÁTUS TEMPLOMBAN november 21-én
9.30-kor istentisztelet, november 28-án, advent elsô vasárnapján a 9.30-kor kezdôdô istentisztelet keretében
zenés áhítat a Megmaradás kórus fennállásának 15 éves jubileuma alkalmából szeretetvendégséggel és Szenténé Zsuzsa rajztanár, presbiter kiállításának megnyitásával. Bibliaóra minden szerdán 18 órakor. Elérhetôségek:
06 30 289-9415 és 326-5629, hegedus.cimbalom@freemail.hu.
A PESTHIDEGKÚTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET november 19–20-án tartja a gyülekezeti csendes hétvégét Piliscsabán, melynek fô gondolata: „Lelki lélegzetvétel ádvent elôtt”.
A PESTHIDEGKÚTI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN november 14-én 9.30 órakor családi istentisztelet lesz. A 11.15 órakor kezdôdô gyülekezeti nap keretében dr. Zsigmondy Árpád tart elôadást a Budavári
Németajkú Evangélikus Egyházközség történetérôl. A gyülekezeti teremben november 20-án 10 órakor
csendesnap keretében Görbitz Tamás tart elôadást a tízparancsolatról. Az istentiszteletek a templomban vasárnaponként 9.30 órakor kezdôdnek. Közben a gyerekeknek vasárnapi iskolát tartanak. Templom: Ördögárok u. 9.,
gyülekezeti terem és lelkészi hivatal: Zsíroshegyi út 47. Tel.: 397-5403. Honlap: pesthidegkut.lutheran.hu
A BÉCSI KAPU TÉRI EVANGÉLIKUS KÁPOLNÁBAN november 21-én 16 órakor a szeretetvendégség keretében Reformáció és nyilvánosság címmel Sólyom Anikó tart vetítéssel és vetélkedôvel kibôvített elôadást. Istentiszteletek vasárnap a Bécsi kapu téri templomban 9, 11 és 18 órakor, a Budagyöngye kápolnában 9
órakor.
MICVE KLUB: November 17., 18.: Filmklub. Szallah Shabati. Rendezô: Efraim Kishon. November 21.,
19.00: Szabad egy táncra? Örökzöld dallamokat játszik Szirmai Zoltán. Tánc és csevegés jó társaságban. November 28., 19.00: Orvosszemmel a Biblia világában. Elôadó: dr. Forrai György gyermekgyógyász fôorvos
és humángenetikus. Keddenként 19–21 óráig Breshit felnôttoktatás: A zsidó élet ciklusai és a zsidó hit alapjai. Csütörtökönként 18 órától Frankel baráti kör. Csevegés, társasjáték, kártya, sakk. Várjuk új tagok jelentkezését. Péntekenként zenés szombatfogadás és Talmud Tóra oktatás gyermekek részére. A foglalkozást Ungár
Judit és Földvári Gergô zongorista tartják. Információ: 06 30 508-5088. (1023 Frankel Leó út 49.)

13. OLDAL

Rózsacsoda
„Óh, Magyarországnak tündöklô csillaga, / Árvák és özvegyek vigasztalója, /
Tehozzád kiáltunk, hallgasd meg kérésünk, / Szent Erzsébet asszony könyörögj érettünk!” — fohászkodtak eleink
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén (november 19.). „Erzsébet napja a tél erejét szabja” — summázták dédanyáink.
Fellélegeztek, ha zuhogott az esô, mert
tudták, hogy a nyirkos idôt enyhe tél követi. Dédapáink iparkodtak a gabona vetésével; számítottak rá, hogy „Erzsébet
megrázza a pendelyét”, leesik az elsô
hó. A szegényeket, betegeket, árvákat,
özvegyeket oltalmazó Szent Erzsébet
emléknapját piros betûvel írták a kalendáriumokban. „Mindenét elosztá szegényeknek, / Alamizsnát adván mindeneknek, / Hogy kiveték özvegyen jószágából, / Mégis jót tett másokkal fonásából” — dicsérték az emberszeretetérôl
híres magyar királylányt a XVII. századi
himnusz sorai. Mivel a középkortól hódolattal emlékeztek rá, Mária Terézia kérésére a pápa 1754-ben engedélyezte,
hogy a hívek végezhessenek (Erzsébethez hasonlóan) „szolgai” munkát is mise után.

A ªatalok a budai falvakban is lázasan készültek az Erzsébet-napi bálra,
ahol reményeik szerint párra leltek. A
szerelmesek hittek benne, hogy pártfogásba veszi ôket a rózsalegendák hôsnôje, ha Erzsébetkor rózsát adnak a kedvesüknek.
Eleink szerint, aki Szent Cecília (november 22.) ókeresztény vértanú, az
egyházi zene patrónája ünnepének éjjelén fölnéz az égre, megpillanthatja a
táncoló „Cicöllét” is a Holdban hegedülô Dávid királlyal. A Katalinok (november 25.) mulatsága gyakran fölülmúlta
az Erzsébetekét. Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú napján dédanyáink
kímélték magukat, dédapáink nem végeztek kerékforgatós munkát; nem
használták szekerüket, leállították malmukat. A hajadonok férjjóslással foglalatoskodtak. Ha a szûz emléknapján vízbe
tett meggyfaág kizöldült karácsonyra, a
szülôk reménykedtek, hogy a Katalinágat hajtató leányuk nem sokáig marad
pártában.
P. Cs.

14. OLDAL
n A Völgy utcában egy tárolóból 10
ezer forint értékben, 5 ezer forint rongálási kárt okozva lopott hosszabbítókat ismeretlen tettes október 30-án.
Besurranó tolvaj okozott kétszázezer
forintnyi kárt október 31-én az Apostol utcában. Az ismeretlen elkövetô a
lakásból két festményt vitt magával.
Az ajtót befeszítve jutottak a betörôk
a Tövis utca egyik lakásába október
30. és november 1. között. A tettes
300 000 forint értékben ékszereket
vitt magával.
n A Kövidinka és Levél utcában törtek
fel gépjármûveket október 29-én.
Mindkét esetben a divatos és gyakran
feltûnô helyen felejtett GPS (helymeghatározó) készüléket vittek el az elkövetôk.
n Egy autó ablakát törte be ismeretlen tettes november 2-án a délutáni
órákban a Szilágyi Erzsébet fasorban.
Mindezt bent felejtett tankönyvekért
tette. Megkíséreltek feltörni egy gépjármûvet ismeretlenek az Ezredes utcában és a Felsô Zöldmáli úton november 2-án.

II. KERÜLETI RENDÔRKAPITÁNYSÁG: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca
10., tel.: 346-1800 (ügyelet is), e-mail:
02rk@budapest.police.hu

KÉK HÍREK

BUDAI POLGÁR

Nézzük meg, kit engedünk a lakásunkba
A villanyóraszekrényt és az elektromos vezetékek állapotát ellenôrizte két ál-villanyszerelô
október elején a Margit körúton. Magukat az ELMÛ munkatársának adták ki, és egy mûszernek látszó tárggyal imitálták a vezetékek vizsgálatát, majd egy régi villanyszámlát kértek. További „átvizsgálással” elterelték a sértett ªgyelmét. Késôbb derült ki, hogy az íróasztalból,
melyben áramszámla is volt, eltûnt 3 millió forint értékû euro. A rendôrség egy 25 év körüli,
170 cm magas, erôs testalkatú, fehér bôrû, valamint egy 30 év körüli 176–178 cm magas, erôs
testalkatú, fehér bôrû férªt keres.
A rendôrség felhívja a ªgyelmet, hogy minden esetben gyôzôdjünk meg a szerelô személyérôl, és inkább egy telefonnal ellenôrizzük a közmûszolgáltatónál, hogy valóban a cég munkatársa csengetett ajtónkon.
n ELMÛ: 06 80 200-338 (ingyenes zöld szám)
n Vízmûvek — „Vízvonal”: 06 40 247-247
n Gázmûvek: 06 40 474-474

Hangoskodó árusok
A II. kerületben sem ismeretlen a jelenség,
amikor egy-egy kereskedô kisebb-nagyobb
teherautóval, furgonnal gurulva járja a csendes utcákat, és a maximumra erôsített hangszórókból fennen hirdeti az eladásra szánt
portékát.
Pesthidegkút egyes részein különösen jól
terjed a hang, így akaratlanul az is hamar tudomást szerez a gépkocsiról áruló kereskedôk jelenlétérôl, aki a városrész túloldalán lakik, és éppen délutáni sziesztáját tartja.
A zavaróan hangos és a közúton várakozó, a
KRESZ szabályai ellen vétô mozgóárusokra
ezt követôen a Városrendészet és a polgárôr-

ség is külön ªgyel. Vajthó Gábor, a Városrendészeti Csoport vezetôje jelezte, hogy csak kivételes esetben — például a fagyasztott termékeket árusító cégek egyike — rendelkeznek az
utcai árusításhoz közterület-foglalási engedéllyel azok a kereskedôk, akik autóikkal az
út közepén álldogálva, harsogó hangszóróval
próbálnak vevôket toborozni.
A közterület-felügyelôk, ha tudomást szereznek ilyen esetrôl, szigorúan fellépnek. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a lakossági jelzés eljusson hozzájuk. A Városrendészet a 06 80 204-965-ös, ingyenes zöldszámon várja a bejelentéseket akár hétvégén is.

Hívja körzeti megbízottját!
n I. körzet
n
n
n
n
n

Gyarmati Tibor r. fôtörzsôrmester
Dupcsák Viktor r. fôtörzszászlós
II. körzet Bagócsi Gábor r. zászlós
III. körzet Szondi Gergô r. ôrmester
IV. körzet Dollencz Gábor r. ôrmester
V. körzet Nagy Zsuzsanna r. ôrmester
VI. körzet Porcsin Csaba r. törzsôrmester

06 20 329-9541
06 20 249-1362
06 20 240-1248
06 20 243-6941
06 20 322-8635
06 20 298-8255
06 20 290-1611

n
n
n
n
n
n

VII. körzet
VIII. körzet
IX. körzet
X. körzet
XI. körzet
XII. körzet

Nyul Péter r. ôrmester
Jurcsisin Miklós r. ôrmester
Gombita Gergô r. ôrmester
Csemer Tibor r. fôtörzsôrmester
Köntös Norbert r. fôtörzsôrmester
Homa Tibor r. törzsôrmester

06 20 325-6777
06 20 241-9432
06 20 279-3156
06 20 273-9481
06 20 952-3838
06 20 276-0375

FOTÓ: MH 2009 KONZORCIUM

Ügyelet: 346-1800 vagy a 42-135-ös mellék. Körzeti megbízotti alosztályvezetô: 346-1825. A lakóhely szerinti körzetekrôl a rendôrség ad felvilágosítást, illetve a www.masodikkerulet.hu oldalon található információ.

Margit híd: november 15-tôl autóval is?

Közlekedési hírek

Próbaterhelést végeztek a Margit hídon no- értôk a híd szerkezeti elemeinek nyúlását
vember 6-án és 7-én, amelynek során a szak- mérték. Többek között az eredményektôl is
függ, hogy az átkelôt mikor adják át a gépjármûforgalomnak. A Fôvárosi Önkormányzat
úgy tájékoztatott, hogy a felújítást végzô cég
szerint november 15-én már az autók is felhajthatnak a hídra 2x2 sávban, az ideiglenes
átadáshoz ugyanakkor a rekonstrukció minden résztvevônek hozzájárulását kell adni,
mert a Nemzeti Közlekedési Hatóság csak akkor engedélyezi az átkelô november 15-re tervezett megnyitását. Döntés csak lapzártánk
után várható. Ami azonban biztos, hogy a hídon jövô májusig még zajlanak a kiegészítô
munkálatok.

n A Lorántffy Zsuzsanna utat lezárták a Herman
Ottó úttól a Trombitás útig, mert felújítják a csatornát.
Kerülni az Ervin—Érmelléki utca útvonalon lehet.
n A Pázsit utcában a Szilágyi Erzsébet fasor szervizútja és a Pasaréti út között szakaszosan bontották fel
a fél útpályát ugyancsak a csatorna felújítása miatt,
így szlalomozni kell a munkagödrök között.
n A Marczibányi téren is megkezdôdött a csatorna
átépítése félszélességû korlátozás, megállási tilalom
mellett a Garas utcától az Ezredes utcáig.
n A Frankel Leó út déli szakaszán a Fekete Sas utca
és a Margit körút között szintén félpályás útlezárásra
kell felkészülni, itt ugyanis a gázvezetéket újítják fel,
továbbá dolgoznak a Bem József téren a Frankel Leó
út folytatásában a park felôli oldalon.
Rosta M.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ GERGELY

A II. kerületi Rendôrkapitányság körzeti megbízottjai várják a lakossági bejelentéseket és a közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeket.
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ARCKÉP

Harmincöt év a Vízivárosban
meséli nevetve a fodrász, aki saját frizuráját
illetôen éppen annyira igényes, mint munkájával szemben. Érdeklôdésemre elmondja,
hogy mindig magának vágja, festi a haját.
— Tovább tartana elmagyarázni, mint megcsinálni. Azonkívül állandóan megunom a
hajviseletemet, és sûrûn változtatok hajszínt
és fazont. Akármit viselek a fejemen, Lóránt
már semmin se csodálkozik!
Romy fantáziáját és kézügyességét a szép
számban összegyûlt vendégek frizuráján is
látni, de régebben több fodrászversenyen is
részt vett nagyon szép eredményekkel. Amíg
isszuk a forralt bort és esszük Romy saját
gyártású különleges szendvicseit, a háziasszony büszkén mutatja az errôl készült képeket.
— Fiatal mérnökként kerültem az NDK-ba —
— Húsz évvel ezelôtt, a rendszerváltáskor,
meséli a férj, a születése óta II. kerületi Rie- sok vendégem kérdezte, hogy nem akarok-e
del Lóránt, aki a két már felnôtt ªúval együtt visszamenni Németországba. Számomra
szintén részt vesz a partin. — Ott ismertem nincs visszaút. Eldöntöttem, hogy itt akarok
meg Romyt, Karl-Marx-Stadt legªatalabb élni, itt akarok dolgozni. Nem változtatom
mesterfodrászát. Mivel neki kint nem volt meg a döntésemet. Itt vagyok itthon, itt a csacsaládja, a szüleit korán elvesztette, nekem ládom és az üzletem. És számomra ez a legPéter Zsuzsa
pedig 1971-ben lejárt a szerzôdésem, és sok fontosabb!
minden húzott haza, úgy döntöttünk, hogy
Magyarországra költözünk. A második ªunk
már itthon született.
Nagy nehézségek árán, és férje kitartó támogatásával végül 1975-ben sikerült Rosemarie-nak saját szalont nyitni. Lóránt mindig
mindenben segítette feleségét, nem egyszer
még hajmosást is vállalt. A Frizurás fodrászüzlet azóta nemcsak a környékbeli hölgyek,
urak körében lett népszerû. Más kerületekbôl, Solymárról, Pilisvörösvárról, Tatabányáról, sôt Pécsrôl is jár fel hozzá állandó vendég. Olyan hölgy is eljött az ünnepségre, aki
35 éve hûséges fodrászához. Hogy miért?
Mert Romy a szakmájának szerelmese. Számára a legfontosabb, hogy vendége jól érezze
magát nála, és elégedetten távozzon. Ha nem
dolgozik, akkor is az emberek fejét ªgyeli.
— Ha egy piros lámpánál megállok az autóval, mindig nézem az emberek frizuráját, és
bosszankodom, ha fésületleneket látok! —
Aki október 22-én délután a Varsányi
Irén és az Erôd utca keresztezôdése felé
vette az irányt, bizonyára
elcsodálkozott a Frizurás portálja elôtti
megterített asztalkák és vidáman
fogyasztó, beszélgetô népek láttán.
Igazi kis ünnepség volt ott, méghozzá
jubileumi, hiszen éppen harmincöt évvel
ezelôtt nyitotta meg fodrászszalonját,
és dolgozik azóta is változatlan
lendülettel és lelkesedéssel a
tulajdonos, az NDK-ból hazánkba
települô Rosemarie Riedel. Romyt,
ahogy barátai szólítják, a szerelem
hozta Magyarországra.
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Orvoslástörténeti
kiállítás
Az intézmény 300. születésnapja alkalmából
múzeumszoba nyílt a Szent János Kórházban
október 21-én. A gondos kezek által gyûjtött
és óvott orvoslástörténeti ereklyék valódi
kincset jelentenek a laikusok számára is.

A kis múzeum avatásán a kórházban 1973
óta dolgozó Katona József fôorvos elmondta,
hogy évtizedek óta rabja a régi orvosi mûszerek és betegápolási eszközök gyûjtésének, a
jubileum pedig éppen megfelelô alkalom
volt arra, hogy az olykor fáradságos munkával megszerzett darabokat a közönség elé tárják. A kórház elôdintézménye az 1710-ben a
Széna téren alapított Szent Jánosról elnevezett kórház volt, amelyet 1898-ban költöztettek jelenlegi helyére.
A kiállított tárgyak és korabeli dokumentumok között régi sterilizátorok, fogók, gyógyszerek ugyanúgy helyet kaptak, mint az I. világháború korabeli végtagrögzítô szerkezet,
vagy éppen Ferenc József arcképével díszített
edényke. A gyûjtemény gondozója büszkén
mutatta be annak a XIX. századi orvosi széknek a makettjét, amelyen a gyártó cég egykor
a potenciális vevôknek mutatta be, miként lehet a mûtôszéküket fogorvosi, majd nôgyógyászati székké, végül altatóággyá alakítani.
A múzeum kialakítását támogató dr. Pintérné dr. Gönczi Ágnes fôigazgató megköszönte
Katona fôorvos kitartó munkáját, és további
segítséget ígért a bôvítéshez.
A megnyitóra ellátogatott Visy Klára irgalmasrendi nôvér, akinek minden oka megvolt
a nosztalgiára, hiszen elsôként 1940-ben
járt ápolóként a kórházban. Lapunknak elmondta, hogy novíciusként, még a nôi szerzetesrendbe lépés elôtt kötelezô gyakorlaton
vett rész mindenki, ôt — noha tanár volt — a
János kórházba osztották be. Az intézményben több szerzetesrend nôvére is látott el
szolgálatot, a betegek és szegények gyámolítására fogadalmat tett irgalmasrendi, azaz vincés nôvérek például 1896 óta. A betegek testi
fájdalmainak enyhítése mellett így a léleknek is jutott kellô odaªgyelés. A múzeumban
a nôvérek nélkülözhetetlen munkájára emlékezve babákon mutatják be a magyarországi
nôi szerzetesrendek élethû ruhaviseletét.
A múzeumot elôzetes bejelentkezés alapján, hétköznapokon 8.00–16.30-ig tekinthetik meg az érdeklôdôk. További információ és jelentkezés a
PR és marketing osztályon, a 458-4500-as telefonszámon, a 4864-es vagy a 4394-es melléken.
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Chaplin, a zeneszerzô
A jazz gyökerét New Orleans-ban kell keresnünk. Ebben a városban született, növekedett, fejlôdött, és ebbôl a városból kiindulva
„fertôzte” meg a világot. A New Orleansban
élô sokfajta ember és sokfajta zenei stílus keverékébôl kialakult egy egyedi ritmus- és
dallamvilág, ami a „jass”, vagyis a jazz nevet
kapta.

Idén szeptemberben éppen két éve már,
hogy a Jazz Steps zenekar Brass formációja útjára indította klubkoncertsorozatát a Klebelsberg Kultúrkúriában. A húszas, harmincas
évek javarészt dzsessz-zenéinek felelevenítésére azóta minden hónap harmadik szombat
estéjén kerül sor. Az esteken a zenekar tagjai
rövid történetekkel is népszerûsítik a kor zenéjét. Minden alkalommal a korszak egy-egy
neves zenésze kerül elôtérbe. Az akkori sztárokról nemcsak érdekes adatok és történetek hangzanak el, hanem az általuk írt kompozíciókat, hangszeres szólókat is meg lehet
hallgatni élôben, a zenekar tagjainak elôadásában. Az idei év márciusában a koncertsorozatot egy élô New Orleans-i trombitás legenda, Leroy Jones tette felejthetetlenné.
A következô elôadás november 20-án 19
órától egy nagyon ismert mûvész kevésbé ismert oldalát mutatja be. Az est címe: Charlie
Chaplin, a zeneszerzô. Chaplin hegedû- és
csellóórákat vett, gyakran napi négy-hat órát
is gyakorolt. Titkos ambíciója volt, hogy koncertezô elôadómûvésszé váljon. Számos
ªlmjének zenéjét írta, többek között a talán
legismertebb Modern Idôk Smile-ját.
Ezekhez hasonló, érdekes történetek, és
természetesen Charlie Chaplin zenéi szerepelnek a november 20-i koncert programján. És hogy ezek a zenék miként szólalnak
meg egy Brass-formáció — trombita, szaxofon, harsona, tuba és dob — hangszerelésében? A színvonalért a Jazz Steps Brass a garancia.
Az együttes tagjai: Lázár István (trombita,
ének), Finok Zoltán (szoprán szaxofon, klarinét), Almási Attila (harsona, ének), Szentpáli
Roland (tuba) és Herboly László (dob). Jegyár:
1200 Ft.
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Olvasással a tudásért
Az Európai Unió által támogatott pályázat segítségével teszi közkinccsé a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (KSH Könyvtár) a
több mint 850 ezer kiadványt tartalmazó dokumentumtárát. A Móricz Zsigmond Gimnáziummal közös programmal nemcsak a
könyvtár 1867-es alapítása óta felhalmozott
felbecsülhetetlen tudást és információt szeretnék mindenki számára elérhetôvé tenni,
hanem cél az is, hogy minél többen kedvet
kapjanak az olvasáshoz.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Tudásdepó-Expressz” — A könyvtári hálózat
nem formális képzési szerepének erôsítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton több mint 76,5 millió forintot nyert el
a KSH Könyvtár és konzorciumi partnere, a
Móricz Zsigmond Gimnázium.
— A fejlesztéssel az olvasók, a kutatók és
az oktatás számára eddig jórészt ismeretlen
dokumentumállomány válik elérhetôvé, és a
remények szerint a könyvtárat az eddigieknél is többen használják majd — mondta el a
projektet bemutató nyitórendezvényen
dr. Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár fôigazgatója és Farkas Barnabásné, a Móricz gimnázium
igazgatóhelyettese. Az október 19-én tartott
eseményen elhangzott, hogy az Európai Unió
élethosszig tartó tanulást támogató programjába illeszkedô beruházás megvalósítására
egy év áll rendelkezésre.
Ez idô alatt teljeskörûen hozzáférhetôvé teszik a statisztikai-gazdasági és szépirodalmi
anyagokat.
— A projekt révén javul a szolgáltatások
minôsége és hatékonysága, jórészt megszûnnek a hozzáférés területi különbségei, lehetôvé válik a szolgáltatásokat igénybe vevôk tanulást, információszerzést támogató és a könyvtár dolgozóinak szakmai továbbképzése — fogalmazott Nemes Erzsébet.
A fejlesztés során 150 000 könyvet rekatalogizálnak, amellyel jelentôsen bôvül a meglévô elektronikus adatbázis. Az interneten
keresztül így mintegy 850 ezer kiadványról
kaphatnak információt az érdeklôdôk. Kétnyelvû interaktív honlapot alakítanak ki,
ahol a felhasználók széljegyzeteinek rögzítésével lehetôvé válik az olvasói tudás bevezetése a közösségi szolgáltatásokba.
A fôigazgató elmondta, hogy a honlapjuk
továbbfejlesztésével, a portálon elektronikusan, a könyvtárközi kölcsönzés keretében, valamint az együttmûködési megállapodásokkal közvetlenül szolgálják a minôségi okta-

tást. A KSH Könyvtár és a II. kerületi Móricz
gimnázium együttmûködési megállapodást
kötött az Országos Széchényi Könyvtárral, a
Magyar Statisztikai Társaság Statisztika Oktatási Szakosztályával, a Károlyi Mihály Fôvárosi Gyakorló Kéttannyelvû Közgazdasági Szakközépiskolával, a II. kerületi Önkormányzattal, a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, valamint az Olvasókörök Szövetségével. A partnerek honlapjáról szintén el lehet majd érni
a felbecsülhetetlen értékek kapuját jelentô
internetes portált.
A projekt másik fontos célja az olvasáskultúra fejlesztése, szeretnék népszerûsíteni a
könyvtári kultúrát, és a programba bevonni
az eddig inaktív csoportokat. Könyvtári foglalkozásokat szerveznek középiskolásoknak
és programokat a munkanélküliek felzárkóztatására. A könyvtár meghatározott idôszakban internethasználatot biztosít és szakmai
segítséget nyújt kerületi munkanélkülieknek
az álláskereséshez, akiknek ismertetô — többek között az internetes álláskeresés lehetôségeit bemutató — kiadványt készítenek. A
projekt infokommunikációs akadálymentesítéssel egészül ki, amelynek keretében a vakok és gyengénlátók is igénybe vehetik majd
a szolgáltatásokat, ehhez elsô körben felolvasószoftvert és olvasótévét szereznek be.
A projekt bemutatóját az Olvasás éve, a Statisztikai Világnap alkalmából szervezett konferenciával kötötték össze, amelyen Janák Katalin, a KSH fôosztályvezetôje köszöntötte a
megjelenteket, majd az olvasás, a nyelv és a
család fontosságát hangsúlyozva felszólalt Soltész Miklós, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium államtitkára, Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, Nagy Attila olvasáskutató, Gyimóthy Gábor Svájcban
élô író és Jókai Anna Kossuth-díjas írónô.

IFJÚ STATISZTIKUSOK VERSENYE. A Magyar Statisztikai Társaság, csatlakozva a Statisztikai Világnap rendezvényeihez, „Ki mit tud a statisztika világáról” címmel országos, kétfordulós versenyt tartott
az érettségi utáni szakmai képzéseken statisztikai ismereteket tanulók számára. Az elsô fordulóban a
résztvevô diákoknak az interneten keresztül kellett feladatokat megoldaniuk. A továbbjutóknak október
8-án tartották a döntôt a Központi Statisztikai Hivatal Keleti Károly termében.
Helyezettek: 1. Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola: Dobosi Szalome, Nagy Nikolett, Peszmeg
Csilla, Szám Dorottya, tanár: Simon Zsuzsanna. 2. Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola: Kovács Tibor és Tóth Norbert, tanár: Antalné Tardi Irén. 3. A váci I. Géza Király Szakközépiskola: Fristáczki
Kinga, Drajkó Tamás, Havjár Ferenc, Valent Szabina, tanár: Gréczi Mária.
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Ünnepel a Szabó Lôrinc iskola
A Szabó Lôrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 150. évében
jubileumi gálamûsort tart november 25-én
11.30 órától (1026 Pasaréti út 191–193.). A jubileumi gála díszvendége: dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A jubileumi gála fô-

védnöke: dr. Láng Zsolt polgármester, országgyûlési képviselô. A programot irodalmi színpadi elôadás és iskolatörténeti kiállítás (Fotók, rajzok egy régi iskolából) egészíti ki, jubileumi emléklapot bélyegeznek, és kapható
lesz a jubileumi iskolai póló.

Idôsek segítenek iskolásokat
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55
év feletti felnôtteket keres, akik az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak mint mentorok és oktatók.
A Senior Mentor Program új lehetôséget kínál az idôsebbek számára, hogy a köz szolgálatába állítsák felhalmozott tudásukat. Ma már
több mint negyven egyéni tag — oktatóként
és mentorként — teljesít szolgálatot iskolai
tanítás utáni programokban, hogy segítsék a

gyerekeket az olvasás elsajátításában és magabiztosságuk növelésében. A Senior Mentor
Program segítségével javulhat a diákok tanulmányi eredménye, az iskolák segítséget kapnak, hogy munkájukban még eredményesebbek legyenek, emellett a programban részt
vevô idôsebb felnôttek jóléte is nô. A pedagógiai tapasztalat nem elôfeltétel.
Információ: 06 20 807-3268, www.civilvallalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu

A legismertebb magyar szó — Puskás
A Fidelitas Második Kerületi csoportja november 17-én szerdán 18 órától az Aranycsapat kapitányára, a négy éve elhunyt Puskás Ferencre emlékezik. Konzervatív kocsma elnevezésû rendezvénysorozatunk keretei között Tibai Tibor, a Fidelitas II. kerületi elnöke Derdák Dénessel, a Száguldó Ôrnagy edzôpartnerével beszélget a kerületi Fidesz-irodában
(1024 Keleti Károly u. 13/b). Ezt követôen közösen megtekintjük Almási Tamás Puskás
Hungary címû ªlmjét.
Puskás élettörténete ªlmvászonra kívánkozik: a városszéli nyomortanyáról indulva, a
szomszéd kisªúval együtt a világ tetejére jutva, a polgári kispesti belvárosból menyasszonyt találva ôrjöngve rajongott világsztár lett, aki táviratok százait kapta a világ bármelyik szállodájában, ahol csak pár éjszakára is megszállt. Olyan világsztár volt, aki egész
életében — politikától, háborútól, társadalmi konvencióktól függetlenül — mindig csak
azt csinálta, amit szeretett, s amit a legjobban tudott: focizott.
Részvételi szándékát a 212-5030-os telefonszámon jelezheti. Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt a legendás magyar játékosra!

Együttmûködés a ªatal tehetségekért
Buda legnagyobb létszámú labdarúgó utánpótlás-nevelô egyesülete, a II. Kerület UFC
szakmai megállapodást kötött az Orbán Viktor
által alapított felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával. A szerzôdést Gellei Imre, az
Akadémia szakmai igazgatója és Szeltner Norbert, az UFC elnöke írta alá az elmúlt héten.
Az együttmûködés célja, hogy a magyar labdarúgó utánpótlás minél hatékonyabban tudja
felkutatni a kiemelkedô tehetségeket, akik
számára a szakmai, erkölcsi és értelmi fejlôdést a lehetô legmagasabb szinten tudják biztosítani a jövôben.

Az 1999/2000-es korosztályból a tehetségek már az
akadémiára kerülhetnek

Hatvanéves az örökifjú barlangkutató
November 4-én ünnepelte 60. születésnapját Adamkó Péter II. kerületi barlangkutató, akit 2004-ben II. Kerületért
Emlékéremmel tüntetett ki az önkormányzat. A városrészünk természeti kincseiért sokat dolgozó szakember nevéhez fûzôdik a József-hegyi és a Molnár János-barlang feltárása.
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Bolhapiac
a Kultúrkúriában
A Klebelsberg Kultúrkúriában november 27-én szombaton 9–12 óra között
tartja a legközelebbi Hol-Mi Vásárt a
Budaligeti Polgári Kör. A közkedvelt
bolhapiac most a Vinotékában, azaz
az intézmény borospincéjében kap helyet. A szervezôk 15–20 kiállítónak tudnak helyet biztosítani elôzetes bejelentkezés alapján (jelentkezés november 22-ig: Simon Imre, 376-9325,06
20 805-4942, imericus3@t-online.hu).
A szokásos bolhapiacok sorában újdonság lesz az „ingyen-asztal”, amelyrôl az oda kihelyezett holmikat bárki
ingyen elviheti. Minden érdeklôdôt
szeretettel várnak.
*
Bôvüljön a gyûjtemény! A Hol-Mi Vásár keretében a szervezôk a pesthidegkútiak támogatását és felajánlásait kérik a helyi Helytörténeti Gyûjtemény
bôvítéséhez. Simon Imre, a gyûjtemény gondozója a Budai Polgárnak elmondta, hogy leginkább olyan régi
fényképeket, okmányokat és tárgyakat
várnak, amelyek alkalmasak lehetnek
a közgyûjtemény gyarapítására.
Például háztartási és háztáji gazdasági használati eszközök, népviseleti ruhadarabok, mûhelyek szerszámai,
vagy régi hivatali eszközök. A felajánlott tárgyakat leltárkönyvbe vezetik, digitális fotókon rögzítik, és ideiglenes
tárolásukról is gondoskodnak.

Budai Liberális Klub
A klub következô rendezvényének vendége november 15-én 19 órától Magyar Bálint lesz, a téma pedig: Ellenreformáció az oktatásban. (1027 Budapest, Margit körút 48., I. emelet).
További információ: www.tisztabeszed.hu.

Novemberben is
termelôi piac
Legközelebb november 27-én lesz
gazdapiac a cserkészház kertjében reggel 8–12 óra között (Hímes u. 3). Hazai termelôi krumpli, alma, hagyma, répafélék és más télálló termékek várják
a vásárlókat a megszokott ªnomságokon kívül. A hurka és a vecsési savanyúság is igazi csemege a piac kínálatában. A szervezôk valódi piaci hangulatot teremtve mindenkit szeretettel várnak.
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NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ —
TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával
és Szekeres Georginával
– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idô alatt
nulláról felsôfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez
vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új módszer, a
Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta — felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35–40 órát tanítottam, de egyáltalán
nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe
fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre, és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl igazán
újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdôk-újrakezdôk számára, illetve akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig, kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett
megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.
Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe
kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán, norvég, orosz,
portugál és holland nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 19 900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségének felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László, 06 20 996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója a II. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND

Tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók:
a Marczibányi Téri Mûvelôdési Központban (Marczibányi tér 5/a) 2010. november 15-én hétfôn és 23-án kedden 17–19 óráig;
a Klebelsberg Mûvelôdési Központban (Templom u. 2–10.) 2010. nomveber 19-én pénteken 17 és 19 óra között.

A rejtvény fôsoraiban Paracelsus gondolatát rejtettük el. A
2010/21. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Ne tégy
semmit elsô felindulásodban!” A helyes megfejtést beküldôk
közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 5000 forint értékben választhat könyvet a Modern Antikvárium kínálatából:
Bóta Károlyné, Büki Péter és Spisák Katalin. Gratulálunk,
a nyereményeket személyesen vehetik át a könyvesboltban.
Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár rejtvénye”, 1022
Budapest, Bimbó út 1–5. vagy a peter.zsuzsanna@masodikkerulet.hu címre legkésôbb 2010. november 26-ig.
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Dilibogyó helyett: oldja mozgással a stresszt!
Egy átlagos dolgozó nô hétköznapja rohanással telik. Reggeltôl késô délutánig feszülten ªgyelnie kell a munkájára, utána szalad haza, mert szalad a lakás, ha pedig
család is van, hát velük is foglalkozni kell. De mikor tud idôt szakítani arra, hogy kieressze a gôzt? Sokan arra hivatkoztak korábban, hogy azért nem sportolnak, mert
nincs két-három órájuk arra, hogy a konditeremben izzadjanak. Az idôhiány azonban már nem lehet kifogás, hiszen van, ahol fél óra alatt végigcsinálhatunk egy
egész edzésprogramot!

Az ülômunka csendesen öl
Az irodai munkát végzôk között sokan vannak, akik arról számolnak be, hogy bár
odaªgyelnek arra, mit esznek, mégis egyre terebélyesednek. A mozgáshiányt ugyanis nem ellensúlyozza teljesen a visszafogott táplálkozás, hiszen az izmok eltunyulása nagyban befolyásolja a külsônket. A mindennapos stressz pedig minden ember
idegeit próbára teszi, és még beteggé is tehet. De csak akkor, ha engedjük, hogy eddig fajuljanak a dolgok!

Elég beállni a körbe!

Ha szerda, akkor indul a nevetés
A jó hangulat minden nap garantált a teremben, de a szerdák különlegesnek számítanak. Ez a nap ugyanis tematikus, így hol jelmezbálba, hol pedig táncos mulatságba csöppen az ember. A közös bolondozás pedig csak még jobban összekovácsolja a
vidám lánycsapatot.

Curves Margit krt.
1024 Margit krt. 43–45.
Tel.: 315-0725
www.edzescsaknoknek.hu

n Cs. Adri (29 éves): Fél éve járok a Curves-be. Ami számomra rendkívüli eredménynek száHa jobban belegondolunk, a napi teendôk mellett mindig van egy olyan óránk, amimít, hogy végre találtam egy mozgásformát, amit szívesen csinálok rendszeresen, és nem
kor talán semmilyen roppant fontos dolgunk nincs, csak épp úton vagyunk, vagy a
fogok beleunni.
bevásárlólistát írjuk össze. Ezt az órát jobban is fel lehet használni, például a test- n K. Mária (67 éves): Két hónapja járok (szorgalmasan), de már látom és érzem a változást.
Nem vagyok fáradékony, mozgáskoordinációm javult, szóval, mindenkit rábeszélnék.
edzésre. Nem elírás, valóban egyetlen óráról van szó! Sôt, ebben az órában már az
ISTENI!
átöltözés és a sportolást követô zuhany is benne van! Hogy miként lehet ez? „A CurB.
Éva (63 éves): Április óta járok edzeni. Nagyon jó hatással van az egészségemre az,
n
ves módszer úgy építette fel a gyakorlatok sorát, hogy egy-egy munkaállomáson —
hogy szinte minden nap járok tornázni, és megmozgatom az izmaimat. Mindig jó hangulatgépeken és dobogókon — csupán fél percet kell tölteni körönként. Az edzés során
ban folyik az edzés, szeretem a vidám szerdákat. Az edzôk nagyon helyesek, sokat segítehárom kört kell teljesíteni, ez pedig mindössze harminc percet vesz igénybe! S hogy
nek, hozzáértôek. Ez alatt a néhány hónap alatt leadtam néhány kilót és egy csomó centit,
mire elég fél óra? Mindenre, hiszen egy Curves edzés tartalmazza mind az öt eleami nagyon boldoggá tesz! Egyszóval, nagyon jó itt lenni.
met: a bemelegítést, az aerobic edzést, az erôsítést, a levezetést és a nyújtást. A má- n Sz. Tünde (44 éves): Két és fél hónapja mozgok rendszeresen a Curves-ben. Az edzést bársik elônye, hogy a terembe kizárólag hölgyek léphetnek be, így biztosított a nyugodt
mikor elkezdhetem, nem vagyok idôhöz kötve, és nagyon jó mindig a hangulat az edzés
edzés, nem kell behúzott hassal feszengeni!” — mondta el Rátkai Viktória, a Maralatt. A lányok segítôkészek, kedvesek és buzdítanak. Sokkal jobb a közérzetem! A centik
git körúti Curves klub vezetôje.
és a kilók nem igazán izgatnak, a lényeg, hogy mozogjak és jó kondiban legyek!
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Az újdonság ereje — bôvülô kisvállalati
termékskála az MKB Banktól
Az MKB Bank a kisvállalati szolgáltatások rendkívül széles és
folyamatosan megújuló palettáját kínálja ügyfeleinek. Az induló
vállalkozásoknak kialakított ajánlatoktól a dinamikusan fejlôdô
cégeknek szánt szolgáltatáscsomagokon, valamint az
újdonságnak számító vámszámlán át egészen a kiemelkedô
vállalati betéti kamatokig minden vállalkozás megtalálhatja a
mûködéséhez leginkább nélkülözhetetlen megoldásokat —
mondja Meiszter István, a bank Lajos utcai ªókjának vezetôje.

Egy vállalkozás indulásakor az ügyfeleknek különösen fontos, hogy
csökkentsék kezdeti kiadásaikat. Ehhez járul hozzá az MKB 1x1 Dinamika szolgáltatáscsomag, amelyet a bank havi párszáz forintos számlavezetési díj ellenében kínál kisvállalati ügyfeleinek. A csomaghoz igényelhetô kedvezményes vállalati bankkártya, továbbá — standard kondíciók mellett — valamennyi, a bank által kínált elektronikus banki
szolgáltatás.
Az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag — kedvezô havidíján túl — a
standard feltételeknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz lehetôvé,
olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal kiegészülve, mint az MKB TeleBANKár, az MKB NetBANKár, az MKB MobilBANKár. A csomaghoz
tartozik egy díjmentesen vezetett forint bankszámla, egy éves díj nélkül használható Visa Electron bankkártya, valamint
havi két ingyenes ATM készpénzfelvétel bármelyik belföldi automatából.
A viszonylag rövid ideje
létezô MKB 1x1 Elektronikus szolgáltatáscsomagnál
folyamatos növekedést regisztrálunk mind az ügyfélszámot, mind a tranzakciók
volumenét tekintve. Ez
nem véletlen, hiszen a számokból kitûnik, egyre többen „térnek át” a bankªóki
ügyintézésrôl az elektronikus csatornákra, ami olcsó,
kényelmes és biztonságos
intézési módot jelent a
Meiszter István,
pénzügyi tranzakció tetszôa bank Lajos utcai fiókjának vezetôje.
leges idôben és helyrôl tör-

ténô lebonyolításához. A költségtakarékosságot elôsegítik a kedvezô
csomagdíjak és az elektronikus csatornák alacsonyabb tranzakciós,
például átutalási díjai.
Azokról a vállalkozásokról sem feledkeztünk meg, amelyek eredményei dinamikus növekedést mutatnak, illetve jelentôs devizaforgalmat bonyolítanak. Az ô igényeikre szabtuk az MKB 1x1 Flotta szolgáltatáscsomagunkat, amely számos komparatív elônyt kínál. Ezek közül
kiemelkedik az ingyenes bankon belüli átutalás, illetve ingyenes devizaszámla-vezetés. A Flotta csomagot használók havidíjmentesen használhatják az elektronikus banki csatornákat, a csomaghoz biztosított,
meghatározott bankkártyákat és jelentôs kedvezményekben részesülnek a forint- és devizaátutalások költségeibôl. Kis- és nagykereskedelmi vállalatoknak pénztárcakímélô megoldást jelent a csomaghoz
biztosított kedvezményes zsákos beªzetés is.
Újdonságnak számít a 2010 nyarán bevezetett vámszámla, ami a
raktározásban, áruforgalomban résztvevô kereskedelmi vállalatok,
speditôr, valamint raktározási cégek munkáját egyszerûsítô és felgyorsító elektronikus csatornaszolgáltatás. Ennek során a bank —
az áruforgalom gyorsítása érdekében — valós idejû információkkal
szolgál a vámhivatalok felé az új elektronikus csatornán keresztül.
Ha ügyfelünk a vámteher és egyéb vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek (például regisztrációs adó, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj) kiªzetését elindította, a bank az erre vonatkozó információt, illetve bankigazolást egy órán belül továbbítja az illetékes hivatalnak. Ezáltal az ügyfél szinte azonnal hozzájuthat a vámeljárás alatt álló árujához.
Emellett azoknak a vállalatoknak, amelyek megtakarításaikból rövid távon szeretnének proªtálni, a banki versenytársakkal való összehasonlításban is kiemelkedô vállalati betéti kamatokat kínálunk. A
bank befektetési palettáját színesíti — a különösen alapítványok és
egyesületek, önkormányzatok, valamint ügyvédi irodák körében népszerû — legújabb kombi termékünk, a Tartós kamatelôny 2013 kötvénnyel kombinált 1–3–6 hónapos akciós betét, amelynek igénybevételével ügyfeleink egyaránt élvezhetik a rövid és hosszú távú forráslekötés elônyeit, továbbá jelentôs kamatprémiumhoz is juthatnak. Ügyfeleink kisvállalati termékpalettánk valamennyi elemét, komplex kisvállalati megoldásaink mindegyikét elérhetik a bank teljes, 86 egységet számláló ªókhálózatában.
A vállalkozás elvárásaihoz és lehetôségeihez leginkább igazodó megoldás megtalálásában személyes pénzügyi tanácsadóink minden érdeklôdônek segítenek az MKB Bank Lajos u. 2. sz. alatti ªókjában. A
konstrukciókról további részletek találhatók a www.mkb.hu honlapon.
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Apróhirdetések
ÁLLÁS, MUNKA
Családokhoz közvetítünk leinformálható bébiszittereket, idôsgondozókat, házvezetôket. Micimackó. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06 20 359-5918
Precíz, intelligens, leinformálható középkorú nô lakástakarítást A-tól Z-ig,
idôsgondozást vállal alkalmanként. Tel.:
06 20 443-0993
Megbízható, precíz fiatal házaspár nagytakarítást vállal referenciával. Kérem, hívjon
bizalommal. Tel.: 06 30 467-7663, Tóth Orsolya.
HÛVÖSVÖLGYI CSALÁD bejárónôt keres
400 m²-es családi házukhoz. CSAK TAPASZTALT, igényes, tiszta hölgy jelentkezését várjuk. Tel.: 06 30 650-0300
KÖTETLEN MUNKAIDÔ, KIMAGASLÓ JUTALÉK, PROFI KÖRNYEZET! EZT KÍNÁLJA ÖNNEK A RE/MAX HEGYVIDÉK INGATLANIRODA. ELVÁRÁSOK: KITARTÓ MUNKAVÉGZÉS,
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY. MI DÍJAZZUK
A MUNKÁJÁT! hegyvidek@remax.hu, tel.:
309-6666.
Gyakorlott, megbízható, munkaszeretô
hölgy bejárónôi állást keres. Igényes családok jelentkezését várom. Állattartók és dohányosok kíméljenek. Tel.: 06 30 254-0862

OKTATÁS
A GYEREKBIRODALOM BÖLCSÔDE 9 férôhelyére csoportos vásárlási kedvezményt hirdet meg: 3 fô együttes jelentkezése esetén
30% a havi alapítványi díjból. Szolgáltatásaink: angol nyelv, torna, ének-zene, lovaglás.
Tel.: 06 30 472-7495, www.gyerekbirodalom.hu
A HABAKUKK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSÔDE
félnapos csoportot indít. Heti két napos ellátás 30 000 Ft/hó. Szeretettel várjuk a kicsiket 18 hónapos kortól! Tel.: 06 30 9588629, www.habakukk.hu
Csellóoktatás kezdôknek és haladóknak
friss diplomás mûvésztanártól a II. kerületben, megªzethetô áron, személyre szabott
órákkal. Tel.: 06 30 591-1419
Tanítónô gyakorlattal alsósok korrepetálását, felkészítését, gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 06 70 703-8447
TANULÁST ÜGYESÍTÔ, okosító és viselkedést korrigáló tréningeket tartanak PROFI
TANULÁSTRÉNEREK a Moszkva téren. Tel.:
06 20 267-2778
A stresszmentesítô olvasásfejlesztés.
Munkakedvet és meglepôen gyors eredményt hoz 10–18 év közötti ellenálló gyermekénél is. Jelentkezés: dr. Cserne István,
cserne@gmail.com
FRANCIA NYELVOKTATÁS, korrepetálás,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés MÁRIAREMETÉN vagy igény szerint az egész
II. kerületben. Tel.: 06 20 385-9300
A Pasaréti térnél francia anyanyelvû nyelvtanár magánórákat vállal. 45 perc/2000
Ft. Tel.: 06 30 302-7760
KÖNNYED SZINTEN TARTÓ BESZÉLGETÔS FOGLALKOZÁSOK NÉMET NYELVEN
HIDEGKÚTON A KULTÚRKÚRIÁBAN. Tel.:
06 30 670-3057, www.online-nemet.hu
JÁTÉKOS NÉMET NYELVI FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK SZERDA DÉLUTÁNONKÉNT HIDEGKÚTON A KULTÚRKÚRIÁBAN. TELEFON: 06 30 670-3057, www.
online-nemet.hu
NÉMET NYELVOKTATÁS Máriaremetén diplomás nyelvtanárnál 2500 Ft/45 perc. Igény
szerint házhoz megyek. Tel.: 06 30 6703057, www.online-nemet.hu
Német/angol nyelvbôl általános iskolások korrepetálását nagy tapasztalattal

vállalom az ön otthonában, vagy a Gábor Áron utcában. Tel.: 06 30 589-9152
ANGOL, NÉMET és SPANYOL nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok a
Bimbó út közelében. Tel.: 394-4423
HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos,
kreatív angoltanfolyamok 1,5–14 éves korig. Sok zene, mozgás, kommunikáció, helyzetgyakorlatok! ELSÔ ÓRA INGYENES! Tel.:
06 70 201-0369
MATEMATIKATANÍTÁST, KORREPETÁLÁST VÁLLALOK NAGY GYAKORLATTAL.
HÁZHOZ MEGYEK. TEL.: 06 20 941-7907
Matematikatanítás kezdôtôl zárthelyi
vizsgáig. Tel.: 205-2003, 06 20 9344456
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
SZAKTANÁRTÓL! HÁZHOZ MEGYEK!
TEL.: 06 20 959-0134
MATEMATIKA-, FIZIKATANÍTÁS. KÖZÉPSZINTÛ ÉS EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGIRE,
FÔISKOLÁRA, EGYETEMRE FELKÉSZÍTÉS.
TÖBB MINT HÚSZ ÉVES GYAKORLAT.
TEL.: 213-7747, 06 20 518-2808
MATEMATIKA-, FIZIKA-, INFORMATIKA-,
KÉMIA-, STATIKATANÍTÁS középiskolai tanártól. Videóªlmkészítés, weblapkészítés.
Tel.: 06 30 709-2362, www.onlinelearning.comze.com
KÉMIATANÍTÁS MINDEN SZINTEN (06
30 264-5648), BIOLÓGIA EMELT SZINTÛ
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS GYAKORLÓ
KÖZÉPISKOLAI TANÁRNÁL (06 30 8531153). TEL.: 06 30 264-5648

INGATLAN
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS AZ ERSTE
BANKTÓL KÖLTSÉGMENTESEN. TEL.: 06 30
931-5689
Garázs eladó a II., Alsó Törökvész út
Bimbó úti végén. Ára 4,5 millió forint.
Tel.: 06 30 235-5444
Garázs kiadó a Petrezselyem—Kis Rókus utcában. Tel.: 06 30 932-7847
A Bogár utcában garázs elsôsorban tárolásra hosszú távra kiadó. Tel.: 06 30
984-8138
25 m²-es garázs (fûtött) eladó vagy kiadó.
Tel.: 06 30 932-9006
Garázs hosszú távra az Áldás utcában
kiadó. Tel.: 06 20 952-1420
A Verseghy Ferenc utcában társasházban teremgarázs-férôhely eladó. Tel.: 06 20
251-0582
Iroda/rendelô kiadó a Mammutnál (Fény utcai piac). Földszinti, négy szoba hallos, kialakított. Tel.: 06 70 210-0553
KIADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT KERESÜNK! ALBÉRLETPONT INGATLANIRODA. TEL.: 06 70 383-5004, 351-9578
KIADÓ 110 m²-ES IRODA a Hûvösvölgyi út
elején, kis irodaház II. emeletén, kedvezô
áron. Tel.: 06 30 703-1502
Kiadó a Pusztaszeri útnál raktározás céljára
65 m²-es félszuterén, 40 000 Ft/hó. Tel.: 06
30 231-1388
Keresek 95 m²-es, három vagy három és fél
szobás garázsos II. kerületi jó állapotú magas színvonalú lakást. Felajánlok a III.,
Sun Palace-ban luxuskivitelezésû, új 74 m²es két és fél szobás lakást teremgarázzsal,
megegyezéssel. Közvetítôk ne keressenek!
Tel.: 06 30 932-1392
Idôs haszonélvezô által lakottan ingatlant
vásárolnék. Tel.: 06 30 304-3129
KÉT ÚJ LAKÁSOMAT ELCSERÉLNÉM HÁZRA. ÉRDEKLÔDNI AZ ESTI ÓRÁKBAN:
316-4134.

Az I., Szabó Ilonka utcában 46 m²-es kétszobás, loggiás, felújított, kertre nézô lakás tárolóval 18,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 9675691
A SZÉPVÖLGYI ÚTON 68 m²-ES KÉT HÁLÓSZOBÁS, EMELETI, NAPOS LAKÁS GARÁZZSAL 30 MILLIÓÉRT. TEL.: 06 70
523-1969, www.budaihegyek.hu
A II., Kút utcában tulajdonostól eladó felújított, azonnal beköltözhetô 1,5 szobás 48
m²-es lakás 21,9 millióért. Tel.: 212-7827,
06 70 523-4982
Eladó a II., Rózsahegy u. 3/a sz. alatt
egy I. emeleti, utcára nézô 25 m²-es garzonlakás 13 M Ft-ért, és egy alagsori,
utcára nézô 49 m²-es kétszobás lakás 8
m²-es tárolóval 16 M Ft-ért. Tel.: 3166901, 428-1406
Csendes, kiváló közlekedésû 37 m²-es lakás
a Batthyány térnél ELADÓ. Irányár: 13 M
Ft. Tel.: 06 70 314-4372, huberors@hotmail.com
A Margit híd budai hídfôjénél 105 m²-es III.
emeleti (lift nincs) lakás eladó. (Esetleg kiadó.) Tetôtér megvehetô. Kisebbet beszámítok. Tel.: 06 70 210-0553. E-mail: sarga.andor@postafiok.hu
A II., Frankel Leó úton 41 m²-es Dunára nézô másfélszobás erkélyes lakás 13,9 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Ali utcában kétszobás, napos, loggiás, cirkós, pincetárolós lakás eladó.
Tel.: 06 30 263-0452
A TÖRÖKVÉSZ LEJTÔN 2002-BEN ÉPÜLT
PANORÁMÁS, CSENDES, 78 m²-ES EMELETI LAKÁS GARÁZZSAL 57,5 MILLIÓÉRT. TEL.: 06 70 523-1969, www.budaihegyek.hu
II., Baba utcai társasházban 70 m²-es 2+fél
szobás, luxus módon felújított I. emeleti, klímás lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 35,5
M Ft. Tel.: 06 30 954-1341
ELADÓ II., Szpáhi utcai 75 m²-es teraszos,
háromszobás felújított lakás. 33 M Ft + garázs, tárolók. Tulajdonos: 06 20 975-8738.
A II., Alsó Zöldmáli úton 58 m²-es kétszobás, étkezôkonyhás, loggiás, cirkófûtéses lakás gépkocsibeállóval 18,9 M Ft-ért eladó.
Tel.: 06 20 967-5691
II., Zöldmálon tulajdonostól eladó I. emeleti
lakás, 1+2 szobás, saját hô- és vízórával,
nagy kertes házban, felújítva. Ár: 20,9 M Ft.
Tel.: 06 30 252-5285
A Pasaréten tulajdonostól 2,5 szobás
csendes, panorámás II. emeleti lakás
magánszemélynek eladó. 32,5 M Ft +
garázs 4 M Ft. Tel.: 06 70 631-1918
A II., Volkmann utcában kertes társasház
földszintjén 51 m²-es kétszobás, cirkófûtéses, felújított lakás kocsibeállóval 14,9 M
Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A BIMBÓ ÚT LEGVÉGÉNÉL PANORÁMÁS,
45 m²-ES ELSÔ EMELETI TERASZOS, NAPOS LAKÁS 18 900 000 FT. TEL.: 06 70
523-1969, www.budaihegyek.hu
A BUDAKESZI ÚTON 51 m²-ES EMELETI,
NAPOS LAKÁS KILÁTÁSSAL, KOCSIBEÁLLÓVAL 18,8 M FT. TEL.: 06 70 523-1969,
www.budaihegyek.hu
525 négyszögöles összközmûves építési telek Nagykovácsiban a Szent Fábián utcában
eladó. Tel.: 06 30 924-7656
Nagykovácsiban a Nádas utcánál 240 m²-es
ötszobás, két fürdôszobás igényes családi
ház 59 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
MÁRIAREMETÉN (Piszke u. 17.) családi
ház eladó. Tel.: 06 20 401-6038
Lakás helyett exkluzív családi ház! Telkin és
környékén válasszon kínálatunkból. Az Ön
lakásának árából nálunk családi házat ve-

het. Császper Ingatlan Iroda, www.csingatlan.hu, tel.: 06 30 999-8599.
Az V., Régiposta utcában 82 m²-es két és fél
szoba hallos III. emeleti lakás Dunára nézô
erkéllyel 31,9 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20
967-5691
A XII., Városmajor utcában négylakásos kertes társasházban 106 m²-es, három és fél
szoba hallos, cirkófûtéses, erkélyes I. emeleti lakás gépkocsibeállóval 33,7 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
XII., Diósárokban 400 négyszögöles telken
230 m²-es jó állapotú ház 160 millióért eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A XII., VÉRCSE UTCÁBAN 64 m²-ES 2,5
SZOBÁS DUPLAERKÉLYES, NAPFÉNYES,
KÖRPANORÁMÁS ÖRÖKLAKÁS 29,9 M
FT-ÉRT ELADÓ. TEL.: 06 30 299-0160
Az Ôrség szívében, Szalafôn közmûves építési telek nyers építési tervekkel eladó. Tel.:
06 20 480-3435
ELADÓ TÓALMÁSON 2264 m²-ES BEKERÍTETT ÜRES TELEK. A TELKEN VÍZ, VILLANY, A TELEKHATÁRON TELEFON, A FALUBAN TERMÁLFÜRDÔ. IRÁNYÁR: 2 150
000 FT. TEL.: 06 20 923-3109, 06 70
258-0000
A BUDAI NEW YORK INGATLANIRODA
KERES ELADÓ ÉS KIADÓ LAKÁSOKAT,
VILLÁKAT, ÜZLETI INGATLANOKAT PONTOS SZOLGÁLTATÁSSAL, KORREKT JUTALÉKKAL. TEL.: 215-7336, 06 30 5305338, www.pesti-budai.hu
A PIRAMIS A BUDAI CSALÁDI HÁZAK
SPECIALISTÁJA. 1000 CSALÁDI HÁZ,
100 IRODAHÁZBAN IRODÁK. www.piramisingatlan.hu. Tel.: 33-55-965
INGATLANOK ELADÁSÁT VÁLLALJUK A
KERÜLETBEN, TÖBB ÉVES TAPASZTALATTAL. TEL.: 06 70 523-1969, SCHMIDT PÉTER, www.budaihegyek.hu
ELADNÁ VAGY KIADNÁ INGATLANÁT? BÍZZA PROFIKRA! INGATLANIRODÁNK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN IS SZÁMOS INGATLANT ÉRTÉKESÍTETT. MEGLÉVÔ ÜGYFELEINKNEK KERESÜNK TOVÁBBI INGATLANOKAT. HÍVJON, ÍRJON BIZALOMMAL. hegyvidek@remax.hu, tel.: 309-6666.
A BEST BUDA INGATLANIRODA FIZETÔKÉPES BELFÖLDI, KÜLFÖLDI ÜGYFELEI
RÉSZÉRE VÉTELRE, BÉRBEADÁSRA KERES II. KERÜLETI CSALÁDI HÁZAKAT, LAKÁSOKAT ÉS ÉPÍTÉSI TELKEKET. TEL.:
274—0174, 06 30 396-5579, info@bestbuda.hu, www.ingatlan-buda.hu

EGÉSZSÉGÜGY
A DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKTATÁS A VÖRÖSVÁRI ÚTI SZTK-BÓL ÁTKÖLTÖZÖTT A
BÉCSI UDVAR GYÓGYCENTRUMBA, BÉCSI ÚT 67. A KEZELÉS ÁRA 7000 FT. BEJELENTKEZÉS: 06 70 271-9867.
Fogorvosi és fogszabályozási rendelésemen várom önöket a Déli pályaudvar közelében elhelyezkedô rendelôben. Második Kerület Kártyát és üdülési csekket elfogadunk.
www.himadent.eu. Tel.: dr. Juhász Gabriella, 06 30 951-0376
Dr. Vág János fogszakorvos a VII., Damjanich u. 31/a sz. alatt rendel. Elôzetes idôpont-egyeztetést a 06 20 341-5980 vagy a
321-6819-es telefonszámon kérek.
Teljes körû fogászati ellátás a XIII. kerületben. Kecskés doktornô új rendelôben várja
betegeit. FOGFEHÉRÍTÉS, fogpótlás, PROTÉZIS kiváló minôségben, kedvezô áron! Tel.:
340-7671, 06 20 248-4764
A SZAKORVOSI TÛ/LÉZERAKUPUNKTÚRA
A LUKÁCS GYÓGYFÜRDÔBÔL A RÓZSADOMB CENTER ÜZLETKÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT. BEJELENTKEZÉS: 326-1788, 06

22. OLDAL

HIRDETÉS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! II. KERÜLETI
GYORSSZOLGÁLAT! Minden típusú csatornák, fürdôszobai lefolyók, mosogatók falbontás nélküli tisztítása azonnal,
garanciával. Tel.: 228-6193, 06 30 9210948
CSATORNASZERVIZ, DUGULÁSELHÁRÍTÁS II. KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT! Lefolyók, csatornák gépi tisztítása azonnal, falbontás nélkül. Lefolyórendszerek, csatornák építése, javítása, cseréje.
Tel.: 228-6193, 06 30 921-0948
GYORSSZOLGÁLAT: Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fûtés- és teljes körû gázkészülékjavítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 0–
24-ig. Tel.: 292-1990, 06 20 334-3438
VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes
felújítás, ázások megszüntetése. Készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus. Tel./
fax: 362-4050, 06 20 917-0697
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, WC-CSÉSZÉK, WC-TARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
KISS ERNÔ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-,
KLÍMA-, GÁZ-, KÉMÉNYSZERELÉST TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL, ENGEDÉLYEK, EGYÉB ÜGYINTÉZÉSEK. PONTOS,
PRECÍZ KIVITELEZÉS GARANCIÁVAL. ÁR
MEGEGYEZÉS SZERINT. TEL.: 06 20 9233109, 06 70 258-0000
Vízvezeték-szerelést, gázkészülékek javítását, gépi duguláselhárítást rövid határidôvel vállalok. Kovács Gyula. Tel.: 210-6295,
06 20 338-7176, www.kovacsgyula.uw.hu
A—Z-IG VÍZ-, GÁZ-, VILLANY-, LAKATOSÉS ASZTALOSSZERVIZ. AJTÓK JAVÍTÁSA
ÉS ZÁR SZERELÉSE. II., SZILÁGYI E. FASOR 29. TEL.: 06 20 546-6304
VÍZSZERELÉS-DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GYORSSZOLGÁLAT BUDÁN. Mindennemû javítások, szerelések még AZNAP.
Tel.: 2-150-250, www.vizszereles.hu
Gáz-, víz-, fûtésszerelés, gázkészülékek
javítása, cseréje, gázvezeték tervezése,
gázmû engedélyezése. Fûtésrendszer kiépítése. Nagy László épületgépész, tel.:
06 30 944-6513, e-mail: info@nl-gaz.hu,
web: www.nl-gaz.hu
FÉG-SZERVIZ, CIRKÓK, GÁZBOJLEREK,
KONVEKTOROK javítása, VILLANYBOJLER vízkôtelenítése, csapok javítása garanciával. Tel.: 359-5033, 06 30 9248010
GÁZKÉSZÜLÉKEK GYORS JAVÍTÁSA. Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálata. Tamási
József gázszerelô, II., Lorántffy Zsuzsanna
út 5. Tel.: 214-1606, 06 20 926-5362
VÍZ—GÁZ—VILLANY
FÉG gázkészülékek javítása. II., ÖrdögDUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORSSZOLGÁ- árok u. 20. Tel.: 397-2031
LAT! II. kerületieknek azonnal. Több év- GÁZ- ÉS VILLANYTÛZHELY MINDEN TÍPUtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül. SÁNAK SZAKSZERÛ JAVÍTÁSA, CSERÉJE.
TEL.: 769-0043
Tel.: 227-7210, 06 30 940-0748
20 922-5058, DR. KERTÉSZ MÁRIA,
dr.kertesz.maria@chello.hu, http://akupunktura.mimnet.hu
Frissítô revitalizációs és relaxációs
masszázst vállalok. Tel.: 06 20 4192471, www.masszirozas.eu
Gyógymasszôr, természetgyógyász — hívásra házhoz megyek. A parkírozás megoldható legyen. Tel.: 06 30 478-7119
MASSZÁZS HÁZHOZ MEGY, SPORT, LAZÍTÓ, FRISSÍTÔ, MÉREGTELENÍTÔ, OKLEVELES MASSZÔRTÔL. TEL.: 06 20 318-1757
THAI-, TALP-, LÉLEKMASSZÁZS KEDVEZÔ ÁRON, HÁZHOZ MEGYEK. HÍVJON:
06 70 587-7076, www.czako-maszi.
hupont.hu
TALPDIAGNOSZTIKA (ÁLLAPOTFELMÉR É S ) , TA L P M A S S Z Á Z S, T H A I L Á BMASSZÁZS (SAJÁT FEJLESZTÉSÛ MÓDSZER), FÜLGYERTYÁZÁS, SZÁMÍTÓGÉPES
EGYÉNI LÚDTALPBETÉT-KÉSZÍTÉS, REIKI,
TESTMASSZÁZS, HAJDIAGNOSZTIKA, TALPMASSZÁZSOKTATÁS. „VIVIEN TALPAI” ORVOS-TERMÉSZETGYÓGYÁSZ RENDELÔ: II.,
FILLÉR U. 10. www.vivientalpai.hu, TEL.:
316-2596
FÁJDALOMMENTES ALLERGIA- ÉS CANDIDAVIZSGÁLAT. BIOREZONANCIÁS TERÁPIÁVAL: ALLERGIA, CANDIDA KIOLTÁSA,
BÔRBETEGSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK, LÉGÚTI, NÔGYÓGYÁSZATI, ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, EMÉSZTÉSI, MOZGÁSSZERVI PROBLÉMÁK, FEJFÁJÁS KEZELÉSE,
STRESSZOLDÁS A VIVIEN TALPAI GYÓGYCENTRUMBAN, 1024 FILLÉR U. 10. TEL.:
316-2596, www.vivientalpai.hu
FRISSÍTÔ MASSZÁZSTANFOLYAMOK INDULNAK AZ ANNI SZÉPSÉGSZALONBAN,
A II., PENGÔ U. 2-BEN. MUNKANÉLKÜLIEK, KISMAMÁK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK. ÉRDEKLÔDNI: DR. BINDERNÉ, TEL.: 06 30 921-1809.
DR. APOSTOL ÉVA BÔRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE: PESTHIDEGKÚT,
KÖZSÉGHÁZ U. 12., CSÜTÖRTÖK 16–18IG. TEL.: 06 30 972-6272
Prof. Dr. Halmos Tamás és dr. Grosz Andrea
fôorvos diabetológia-belgyógyászat magánrendelése: II., Bem József u. 7. (Oxivit rendelô). Bejelentkezés: 336-1111.
Csontkovács-akupresszôr rendel a Hûvösvölgyi út 54. alatt, a Videoton székházban csütörtökönként 14–18 óráig.
Idegbecsípôdések, ízületi blokkok, porckorongsérvek, nyaki eredetû szédülések megszüntetése. Fülakupunktúrás fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, www.drgarzo.segitek.hu. Tel.: 06
30 945-8477

Hirdessen a Budai Polgárban!
APRÓHIRDETÉS, lakossági: 10 szóig 1500 Ft + 25% áfa, 11–20 szóig
szavanként +150 Ft + 25% áfa; Apróhirdetés, közületi: 4600 Ft + 25%
áfa; Apróhirdetés-felvétel: személyesen, készpénzªzetéssel rendezve, Ügyfélszolgálati Központ, 1024 Margit krt. 47–49., tel.: 346-5627, 346-5625;
ügyfélfogadás: lásd a 2. oldalon a Lakosságszolgálati Csoportnál.
KERETES HIRDETÉS: színes: 1/1 old. = 280 000 Ft, 1/2 = 150 000 Ft,
1 / = 90 000 Ft, 1 / = 55 000 Ft, 1 /
4
8
16 = 23 000 Ft; fekete-fehér:
1/ old. = 230 000 Ft, 1/ = 125 000 Ft, 1/ = 75 000 Ft, 1/ = 48 000 Ft,
1
2
4
8
1/ = 19 000 Ft. Árainkat további 25%-os áfa terheli. Hat megjelenéstôl
16
15%, 11-tôl 20% kedvezmény. Új hirdetôink elsô hirdetésének árából,
valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Kereteshirdetés-felvétel: átutalással; telefon/fax: 316-3410, ludwig.dora@masodikkerulet.hu.
Hirdetésfelvétel következô számunkba: 2010. november 17-én 11 óráig.

FÉG GÁZKÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVIZE BUDÁN. VÍZMELEGÍTÔK, TÛZHELYEK, CIRKÓK, KONVEKTOROK JAVÍTÁSA, CSERÉJE MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelô
mester. Tel.: 06 20 934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minôsített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS, BOJLEREK, VILLÁMHÁRÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA ANYAGBESZERZÉSSEL, GARANCIÁVAL. TEL.:
310-4018, 06 20 915-2678
Villanyszerelési munkák szakszerû, gyors
szerelése. Bojlerek karbantartása, javítása,
cseréje. Hôtárolós kályhák, lépcsôházi világítás, antik csillárok javítása. Korszerû fûtéstechnológia (infrapanel) szerelése. Tel.: 2846143, 06 20 374-3768
VILLANYSZERELÉS, FALFÚRÁS hétvégén is,
garanciával Jakab József villanyszerelô mestertôl. Tel.: 06 30 940-6162
Villanyszerelés, javítás, kapcsolók, lámpák
cseréje precízen, alacsony áron, garanciával. Tel.: 06 20 333-2323
VILLANYSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT
BUDÁN. Hibaelhárítás. javítások még
AZNAP, GARANCIÁVAL. Tel.: 2-150-250,
www.lakasszerviz.hu
ELMÛ MINÔSÍTÉSSEL MÉRÔHELYKIÉPÍTÉST, VILLANYSZERELÉST, CSERÉPKÁLYHA, HÔTÁROLÓS KÁLYHA, VILLANYBOJLER, GÁZ-EPH JAVÍTÁSOKAT VÁLLALOK.
TEL.: 06 20 530-0344, http://cserepkalyha-kandallo.webs.com

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HÛTÔGÉPSZERELÔ GYORSSZOLGÁLAT A KERÜLETBEN! HÛTÔGÉPEK, FAGYASZTÓK
HELYSZÍNI JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL. JAVÍTÁS SZOMBAT-VASÁRNAP IS! TEL.: 4215959, 06 30 942-2946
HÛTÔGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN! Hazai, külföldi hûtôgépek javítása 37 éve,
kiszállási díj nélkül. Várhidi. Tel.: 2500921, 06 20 972-5032
MOSÓGÉPJAVÍTÁS MÉG MA! TEL.: 06 20
9-618-618, www.mosogepszerelo.hu. INGYENES KISZÁLLÁS. DÍJTALAN HIBAMEGÁLLAPÍTÁS.
MOSÓGÉPSZERVIZ A KERÜLETBEN. AUTOMATA MOSÓGÉPEK HELYSZÍNI JAVÍTÁSA 4
ÓRÁN BELÜL, HÉTVÉGÉN IS. JAVÍTÁSKOR A
KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 421-5959, 06
30 942-2946
HAJDÚ VILLANYBOJLEREK SZERVIZE BUDÁN. JAVÍTÁS, VÍZKÔTELENÍTÉS, CSERE,
ÉRTÉKESÍTÉS (PL. 80 l: 23 900 FT-TÓL)
MÉG AZNAP, GARANCIÁVAL. TEL.: 2150-250, www.lakasszerviz.hu

ELEKTRONIKA
TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, GARANCIÁVAL! (ORION, VIDEOTON, ITT-NOKIA,
NORDMENDE, VESTEL, SCHNEIDER,
GRUNDIG.) TEL.: 06 20 471-8871
TV ANTENNA — mûholdvevôk, antennák javítása, kábeltévé leosztása. TV, video, DVD összehangolása, házimozi. VILLANYSZERELÉS — csillárok javítása.
NO-KO SAT Bt. Bp. II., Fillér u. 2/b, tel.:
326-6935, 06 20 541-5483.
SZÍNES TÉVÉK, LCD, PLAZMATÉVÉK javítása mindennap. Tel.: 243-9462, 06 30 9401802, Paál.
ANTENNAJAVÍTÁS: bármilyen típusú antennák szerelése, javítása 25 év tapasztalattal, garanciával. Tel.: 06 20 934-4360
VIDEÓK, TELEVÍZIÓ, HIFI ÉS MIKROSÜTÔ
SZERVIZE. TV, DVD, HÁZIMOZI ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ILLESZTÉSE. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
ANTENNASZERELÉS, javítás, DUNA, M2 átállítás, mûholdas és földi telepítések. II/A
elônyben! Tel.: 201-5368, 06 20 537-6281

BUDAI POLGÁR
LAKÁS—SZERVIZ
TAPASZTALT MÉRNÖK ház körüli kisjavításokat vállal több szakmában, a kerületben. Ha kicserélni, össze- vagy felszerelni kell bármit, akkor is hívhat. Tel.:
06 70 332-2276
Lapostetô-szigetelést vállalunk 10 év garanciával, referenciákkal. 4 Pillér Kft. Tel.: 4054603, 06 30 931-5495
Lapostetôk szigetelése, bádogosmunkák garanciával. Tel.: 06 20 471-1870, 273-1857
BÁDOGOSMUNKÁK, VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, CSAPOK, VÉCÉK CSERÉJE, TETÔFELÚJÍTÁSOK, PALA-, CSERÉPJAVÍTÁSOK.
TEL.: 06 20 391-5982, 291-9239
Bádogos és tetôfedések, magas és lapostetôk javítása 1986 óta. Budai kisiparos.
Tel.: 06 20 944-9015, 249-2664
Ipari alpinista munkát vállalunk. Homlokzatfelújítás, homlokzatszigetelés, bádogosmunka, veszélyes fák kivágása,
vasszerkezet szerelése. Tel.: 06 70 6230245
ÉPÜLETEK KÜLSÔ-BELSÔ FELIRATOZÁSA
GYORSAN, PONTOSAN, OLCSÓN. PLASTFORM, 1064 IZABELLA U. 80., TEL.: 3315347, www.plastform.hu
KANDALLÓFA, csertölgy, nyír, méretre hasogatva 20 kg-os csomagolásban, házhoz szállítással. Telefon: 06 20 944-5442,
www.kandallofa.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minôségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 30 2723909
Festés, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, laminált lerakás! Gyors kezdéssel, garanciával, referenciával! Tel.: 06 30 9424735, 360-2345, Pap Gábor.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, BELSÔ ÁTALAKÍTÁS
KULCSRAKÉSZEN, MEGBÍZHATÓ SZAKEMBEREKKEL. VARGA TIBOR ÉPÍTÔMÉRNÖK. TEL.: 06 30 211-2799, www.avitek.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTAJAVÍTÁST, VÍZ-,
GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL, AZONNALRA IS.
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800
Szobafestést — tisztasági festést vállalunk 500 Ft/m² áron akár azonnali kezdéssel. Tel.: 06 30 867-7790, 06 70 2976557
FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, ablakok,
ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, burkolás, szônyegpadló-, parkettafektetés, asztalosmunkák. Kisebb
javításokat is vállalunk garanciával. Riener és Tsa, tel.: 276-1805, 06 20 4107695.
ZÁRSZERELÉS, LAKATOSMUNKÁK, VÉDÔRÁCSOK, KORLÁTOK, TOLÓKAPU, EGYÉB
SZERKEZETEK. GIPSZKARTONOZÁS, TETÔTÉR, VÁLASZFAL, ÁLMENNYEZET.
TEL.: 06 30 292-3247
ZÁRAK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA 0–24 ÓRÁIG. TEL.: 06 30 863-7680
GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó
automatikák, zárszerelés, lakatosmunkák, kerítések. frimari@enternet.hu. Urbanek. Tel./fax: 214-7442, 06 20 9787429
Székek, bútorok nádazását (Thonet) és
restaurálását vállaljuk. Tel.: 275-8875
ASZTALOSMUNKÁK: KAPUK, BÚTOROK,
AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA. ZÁRSZERELÉS. 1026 SZILÁGYI E.
FSR. 29. TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos-, lakatosmunkák készítéstôl a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 06 20 411-4349
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ASZTALOS VÁLLAL AJTÓ-, ABLAKILLESZTÉST, ZÁRSZERELÉST, KÜSZÖBKÉSZÍTÉST, MÁZOLÁST, SZIGETELÉST, LAMBÉRIÁZÁST, PÁNTOK, ZSANÉROK CSERÉJÉT, BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELSZERELÉSÉT. GALÉRIA, KERÍTÉS KÉSZÍTÉSE. TEL.: 251-9483, 06 20 3816703
MINÔSÉGI MUNKÁK REÁLIS ÁRON. HIDEG-, MELEGBURKOLÁS, TELJES KÖRÛ
LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZAKÉRTELEM, PRECIZITÁS, REFERENCIÁK. SCHRAUF LÁSZLÓ.
TEL.: 06 30 991-9391
Burkolás, fürdôk, wc-k, konyhák felújítása, kômûvesmunkák. Tel.: 367-2869, 06
30 341-3423
Kerítés, kapu, korlát, lépcsô, elôtetô, rács,
gipszkarton, víz-villany szerelése. Tel.: 06 70
278-1818
Mûkôkészítés helyszínen vagy elôregyártva.
Szegélyek, fedkövek, ablakpárkányok, lépcsôk, járdák készítése, felújítása, átcsiszolása. Kômûvesmunkák, javítások. Tel.: 06 30
387-2894
KÔMÛVES-, BURKOLÓ-, VILLANYSZERELÔ-, VÍZ-FÛTÉSSZERELÉSI MUNKÁKAT,
TELJES KÖRÛ LAKÁSFELÚJÍTÁST, ÁTÉPÍTÉST, LAKÁSSZERVIZT MINÔSÉGI KIVITELBEN, REFERENCIÁKKAL VÁLLALUNK.
TEL.: 06 30 280-7257
Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztését, javítását,
átalakítását, zárak cseréjét (pl. kétszárnyú
ablak zárszerkezetének cseréjét), szigetelését vállalom garanciával. A felmérés díjtalan. Tel.: 368-3604, 06 70 550-0269

REDÔNY
RÖVID HATÁRIDÔVEL GURTNICSERE, REDÔNY, RELUXA JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Redônyösmûhely gyárt, javít mindenfajta
redônyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzôt, szúnyoghálót. Tel.: 370-4932
REDÔNY (ÚJ ÉS RÉGI) JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÁRNYÉKOLÓK KÉZI ÉS MOTOROS
KIVITELBEN, KÉSZÍTÉS. II., SZILÁGYI E.
FSR. 29., TEL.: 06 20 546-6304

KERT
FAKIVÁGÁS. BÁRMILYEN NAGYSÁGÚ, VESZÉLYES FÁK ÁGANKÉNTI LEBONTÁSSAL VALÓ KIVÁGÁSA. TEL.: 06 20 4856547, KOVÁCS SÁNDOR.
FAVÁGÓ ALPINISTA MESTER 25 éves tapasztalattal favágást-gallyazást szállítással vállal. Gond Ferenc. Tel.: 06 30 977-1745
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fûnyírást, fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lélekkel. Tel.: 06 30 418-6663,
gold333@freemail.hu
Kertépítés, automata öntözôrendszerek,
kerti tavak tervezése, kivitelezése garanciával. Tel.: 06 20 331-2965

HIRDETÉS
Faveszélytelenítés, fakivágás, favisszavágás alpintechnikával. Ôszi kerttakarítás, szakszerû metszés kertészmérnöktôl korrekt áron. Tel.: 06 20 561-7063
Kertek ôszi nagytakarítását vállaljuk!
Metszés, ágaprítás, elszállítás, sövényültetés. Tel.: 200-361, 06 30 954-7935

SZOLGÁLTATÁS
dressME Minôségi Ruhaigazítás: I., Batthyány u. 10. Könnyû parkolás. Bôr, velúr ruházatokat, mûszövést is vállalunk. NYITVA
HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 10–18-IG. Tel.: 7870079, www.dressME.hu
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ, ADÓTANÁCSADÓ VÁLLALJA KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK TELJES KÖRÛ KÖNYVELÉSÉT.
TEL.: 200-9716, 06 20 524-6623
ÜGYVÉD, Dr. Kósa Erzsébet (Margit krt. 50–
52.) vállal ingatlan-adásvételi, örökösödési,
bontóperi, cégalapítási ügyeket ÁFAMENTES MUNKADÍJJAL. Tel.: 06 20 956-5917
SOKAT DOLGOZIK A PÉNZÉÉRT? HOZZA KI
BELÔLE A LEGTÖBBET! PÉNZÜGYI TERVEZÉS, BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS INGYENESEN. Kretz Éva, tel.: 06 30 931-5689.

FUVAR
20 éve... Kretz Kft. Konténeres sitt-, szemétés hulladékszállítás 4, 6, 8, 10 m³-es konténerekkel. Gépi földmunka, tereprendezés.
Sóder, homok, termôföld szállítása. Tel.:
376-9926, 06 30 991-2739
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542

TÁRSASHÁZAK
TAKARÍTÁST, KERTGONDOZÁST VÁLLALUNK TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE BUDAI
REFERENCIÁKKAL. TEL.: 06 30 9191013, www.haztakaritas.hu
TÁRSASHÁZI KÖZÖS KÉPVISELETET vállalunk tizenöt éves szakmai gyakorlattal. (24 órás gyorsszolgálat, jogi háttér.) Tel.: 200-0624, 06 30 221-8370, email: wamag@t-online.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körû kezelését, közös képviseletét vállalom szakképesítéssel, több éves gyakorlattal, referenciával
nettó 1000 Ft-tól/albetét/hó. Kérjen ingyenes konzultációt, árajánlatot. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06 20 206-6990
TÁRSASHÁZAK teljes körû képviseletét vállaljuk lelkiismeretes, precíz munkával, nagy
gyakorlattal. Tel.: 326-6177, 06 20 4712926
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRÛ KÖZÖS KÉPVISELETÉT VÁLLALJUK REFERENCIÁKKAL.
TEL.: 06 30 977-6612
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE A
MÁSODIK KERÜLETBEN. FLAM ÉS TÁRSA. 1022 HERMAN OTTÓ ÚT 16. TEL.: 06
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30 954-3585, 788-4740, www.flam.in- Györgyi asszony, tel.: 326-5989, 8–10-ig és
gatlanonki.hu, flam@t-email.hu
20–22-ig, e-mail: gyorgyi11@vivamail.hu
ELVÁLT? ÖZVEGY? MEGBÍZHATÓ, IGÉNYES POLGÁRI TÁRSKERESÔ A SASANTIKVITÁS VÁSÁROL festményeket, búto- HEGYNÉL. R. ZSUZSANNA. TEL.: 06 30
rokat, porcelánokat, KÖNYVEKET, ékszere- 602-0094, www.nemaradjonegyedul.hu
ket, ezüsttárgyakat (evôeszközöket). Teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06 30 Budai Társkeresô a Böszörményin. Ha komolyan gondolja, velünk RÁTALÁLHAT! Valós
462-8883
adatbázis garanciával. Tel.: 06 30 555-8444
KELETI SZÔNYEG- ÉS MÛTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZÔNYEGEKET SÉEGYÉB
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS. KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
SZÔRME. FÜLÖP SZÛCSÖK HARMADIK GEA TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol NERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENfestményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, DELÔIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS.
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, HÉTFÔTÔL PÉNTEKIG 12–18-IG. MOBIL: 06
könyveket, teljes hagyatékot. II., Frankel Leó 3 0 8 5 8 - 9 4 9 9 . J. W I E N N A B T. 1 0 2 7
út 12. Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543, VARSÁNYI IRÉN U. 17.
Gyulai Tamás.
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bú- KÁVÉHÁZAK, VENDÉGLÔK, SÖRÖZÔK
torokat, festményeket, órákat, ezüstöket, BELSÔÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNYTERVEZÉSE,
bronzszobrokat, teljes hagyatékot stb. Üz- KIVITELEZÉSE. Kézi és számítógépes
graªkai munkák. Deko-team Graªkai
let: I., Batthyány u. 10. Tel.: 201-6188
Stúdió, XII., Németvölgyi út 12. Tel.:
+ 50 000 FT, HA ENGEM HÍV ELSÔKÉNT! 375-8696, 06 30 933-6221
Üzletekkel rendelkezô szakképzett becsüs keres mindenfajta régi tárgyat, bú- COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
tort, festményt, órát stb., teljes hagya- karbantartás, vírusirtás, alkatrészbeszerzés,
tékot. Egyeztetés telefonon. Tel.: 06 20 bôvítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 30 857-2653
415-1536
ANTIK ÓRÁK, FALI-, KANDALLÓ-, PAD- Gyönyörû angyalokat ábrázoló olajfestLÓ- ÉS EGYÉB MECHANIKUS ÓRÁK JAVÍ- mények eladók. Portréfestést és gobeTÁSA, FELÚJÍTÁSA GARANCIÁVAL. II., linfestést is vállalok. Tel.: 200-1734,
SZILÁGYI E. FSR. 29. TEL.: 06 20 546- www.berboss.hu/lehnerella
6304
IDÔS CSALÁDTAGJA RENDSZERES VAGY
Szocialista kitüntetéseket, forgalomból kiALKALMANKÉNTI FELÜGYELETÉT VÁLLALvont papír- és fémpénzeket, régi képeslapoJA KÖZÉPKORÚ DIPLOMÁS NÔ. TEL.: 06 30
kat, szocialista relikviákat vásárolok.
972-9646
Gyûjtô. Tel.: 201-7769
Tramontána kötôszalon: egyedi kötött ruVÉTEL, ELADÁS
hadarabok méretre, rendelésre nagy fonalKOMOLYZENEI hanglemezeket gyûjtemé- választékkal, hozott fonalból is. Modelldaranyem kiegészítésére magas áron vásárolok. bok eladása. Tel.: 356-6009, www.kotode.hu
Tel.: 325-6753

MÛGYÛJTÉS

ARANY-, ezüst- és drágakô-felvásárlás napi
legmagasabb áron. Tel.: 209-4245
HAGYATÉK-, GYÛJTEMÉNY- (PÉNZ, BÉLYEG,
KÉPESLAP STB.), RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS.
HÉTVÉGÉN IS! MAGÁNGYÛJTÔ. TEL.: 06 20
947-3928
Mercedes C200 CDI 85 kW (2004) automata, sötétkék, 145 000 km, sok extrával, garázsban tartott, kifogástalan állapotban,
friss elsô kézbôl betegség miatt eladó 2,3
millióért. Tel.: 06 20 483-7527

TÁRSKERESÉS
Garantált randevúlehetôségek! Exkluzív ismerkedés diplomásoknak! Duals Társkeresô, Bús Tímea. Tel.: 801-2526, www.duals.
hu
20 év tapasztalatával várom önt, amennyiben társra vár. Az emberi sorsok segítése, a társkeresés számomra hivatás. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Elérhetôségeim:

Kertek ôszi
nagytakarítását
vállaljuk!
Metszés, ágaprítás,
elszállítás,
sövényültetés.
Tel.: 200-361,
06 30 954-7935
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NYÍLT NAP
a Pasaréti Gimnáziumban
2010. november 23-án

Angol—magyar két tanítási nyelvû iskola
Program:
9 órakor általános tájékoztató
10.30-tól óralátogatások
Cím: 1022 Budapest, Lóczy L. u. 11.
Tel.: 326-9071
Web: www.gimi.hu

Már 19 éve
a lakosság szolgálatában!
Építôanyag és gépi földmunka szállítással
Megrendelését telefonon is jelezheti
és szállításnál ªzeti!

Cementakció!
Cement, mész, tégla, sóder, homok, zsalukô, betonacél,
szegélykô, térkô, vakolat, csemperagasztó.

CALX Kft.
1028 Budapest II. kerület, Pesthidegkút-Ófalu,
Patakhegyi út 83–85. (Rozmaring Benzinkútnál)
Tel.: 376-5853
Nyitva: Hétfô-péntek: 7–16, szombat: 7–12

Állatorvosi rendelô
Budapest I., Batthyány u. 48.,
a Hattyúház mögött
— állatgyógyszertár,
felszerelési eszközök
— diétás és normál tápok
forgalmazása
— UH, RTG, lézerterápia
— kedvezményes mikrochipezés stb.
Nyitva:
Hétfôtôl szombatig 10–12-ig
Hétfôtôl péntekig 17–19-ig is.
Tel.: 213-6874,
06 30 933-1025

Homlokzatszigetelés
— a legkorszerûbb anyagokkal, akciós
áron (REVCO, KINGSTONE) garanciával

Ablakcsere
— Prémium kategóriás mûanyag ablakok alapáron, 5–6–7-kamrás és háromrétegû üveggel, 5 év garanciával
— a beépítés során az esetleges
kômûvesmunkát is elvégezzük
— a kibontott anyagokat elszállítjuk

Pályázatírás
— lakások felújítására, várhatóan tavasszal lehet pályázni

Energiatanúsítvány kiállítása
— zöldkártya a lakásokhoz
Nagyszénás-Építô Kft.
Tel./fax: 06 26 355-481
Mobil: 06 30 655-6552

Millenáris Egészségcentrum
1024 Kis Rókus u. 17–19., B ép. fszt. 1.
(a Mammut mellett)
Kardiológia
EKG, terheléses EKG
Szívultrahang
Holter EKG, ABPM, vérvizsgálat
Kórházi háttér
Urológia
prosztatadaganat-szûrés, PSA, PCA3
hererákszûrés, UH, vérmarkerek,
urológiai ultrahang, vérvizsgálatok
Nôgyógyászat
rákszûrés, citológia
nôgyógyászati ultrahang
HPV kimutatása és védôoltás

Telefon: 06 20 662-8811
www.millenar.hu
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Ökopiac a II. kerületben
MINDEN SZOMBATON 6.30–12 ÓRÁIG
A KULTÚRKÚRIA UDVARÁN

A Magyar Biokultúra Szövetség
második ökopiacát nyitotta meg
Pesthidegkúton
a Klebelsberg Kuno
Kultúrkúria udvarán
1028 Budapest, Templom u. 2–10.
Nyitva tartás:
minden szombaton 6.30–12 óráig.

Fából és nádból épített pavilonsorok állnak, ahonnan az ôstermelôk és a csomagolt élelmiszert árusítók kínálják ellenôrzött biotermékeiket. Az ökopiacon
hét zárt faház (bolt) mûködik, melyekben tejtermékeket, húskészítményeket,
tôkehúsokat, pékárut és bort lehet kapni. A további 30 nyitott elárusító pavilonban termelôk, feldolgozók és kereskedôk friss zöldség- és gyümölcsféléket, csírákat, szörpöket és leveket, szárazárukat és egyéb különféle feldolgozott termékeket, sôt, kozmetikai cikkeket árusítanak.

Az ízek állandóak,
a kínálat naponta változik
Az Alessio étterem visszajáró vendégei tudják,
hogy az étlap minden évszakban megújul. A kedvencek megmaradnak, de folyamatosan különleges olasz ételekkel bôvül az ajánlat, így akár naponta több újdonságból is lehet választani. A
konyhafônök eddig is szívesen mutatta be egyegy már kipróbált finomság elkészítésének titkait.
Most ismét egy könnyû, de igazi ínyenc elôétel receptjét ajánljuk az olasz konyha kedvelôinek, akikkel személyesen is örömmel találkozunk a
hangulatos télikerttel bôvített Alessio étteremben.
Garnélával és brokkolival töltött batyuk sáfrányos, parmezános mártásban
Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg leveles tészta, 30 dkg garnélafarok, 30 dkg brokkoli, 3 dl tejszín,
5 dkg vaj, 10 dkg parmezán, 1 db tojás, 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 1 dl fehér bor,
pár szál snidling, liszt, 1 csipetnyi sáfrány, só, bors.
Elkészítése: A töltelék elkészítése: a megtisztított, megmosott és felaprított rákot a tisztára mosott, apróra vágott brokkolival vajon pároljuk, majd felöntjük fehér borral és megszórjuk egy kiskanál liszttel, hozzáöntjük a 2 dl tejszínt, valamint a reszelt parmezánt, és így néhány percig még
tovább fôzzük. A tölteléket a vékonyra nyújtott és kb. 10x10 cm-es négyzetekre vágott leveles
tésztára adagoljuk, majd legalább 8 darab csinos kis batyut formálunk. A batyukat megkenjük tojás sárgájával, és 190 C fokos sütôben (ha van rá mód, légkeveréssel) 10–12 percig sütjük. Ezalatt készülhet a mártás: a maradék tejszínt, a sáfrányt és a reszelt parmezánt serpenyôben mártás sûrûségûre fôzzük, közben ízlés szerint sóval és borssal fûszerezzük. Tálaláskor a mártás kerül
elôször a tányérra, majd ráhelyezünk 1–2 db ropogósra sült batyut, végül egy-két szál snidlinggel
díszítjük.
Jó étvágyat!

Ellenôrzô szervezet:
Biokontroll Hungária Nonproªt Kft.,
HU-OKO-01
Magyar Biokultúra Szövetség
1061 Budapest, Anker köz 2–4., III/4.
Tel.: 214-7005, 214-7006
E-mail: biokultura@biokultura.org
Web: www.biokultura.org

Pesthidegkút-Ófaluban
80 férôhelyes, emelt szintû szolgáltatást nyújtó
Idôsek Otthonában egy- és kétágyas lakrészek igényelhetôk
1–2 éves átmeneti elhelyezésre, valamint tartós bentlakásra
és rövidebb idôtartamra egészségügyi rehabilitáció céljára.

Biztosítunk:
–
–
–
–

egészségügyi szolgáltatást,
éjjel-nappali nôvérfelügyeletet,
dietetikussal készített étrendet,
gyógytornát, stb.
1028 Budapest,
Patakhegyi út 83–85.
Telefon: 397-2816
(06 30) 317-3713
senectuskht@t-online.hu

ROZMARING SZÖVETKEZETI
VAGYONKEZELÔ KFT.
Önálló épületek és helyiségek
bérbeadása tárolás, raktározás,
illetve irodai célra Pesthidegkúton.
Érdeklôdni lehet:
Telefonon munkaidôben: 376-5722
E-mailben: rozszov@enternet.hu
Személyesen a Rozmaring Kft. székhelyén:
1028 Budapest, Patakhegyi út 83–85.
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Nyílt nap a SEK-ben
2010. november 17. 8:30-12:30
Bemutatóórák
Közös programok szülôknek és diákoknak
Szülô-diák focimeccs
SEK Budapest Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 131.
Tel.: 394-2968, fax: 200-6615
Web: www.budapest.iesedu.com
e-mail: sekbudapest@sekmail.com
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